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Jak rychle jsme integrovali v prostoru jednu z významných činností operátora trhu -
 obchodování na organizovaném krátkodobém trhu 

 
 

 Začali jsme v roce 2004 

 

 Šli jsme do Evropy prosperující a liberální 

 

 Šli jsme do Evropy založené na soutěži a akceschopné 

 

 Nešli jsme do Evropy pro čerpání fondu ale pro novou zkušenost a s vlastní 
zkušeností 
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Překážky na naší cestě za integrací spotového trhu  
 
 

 Překážka číslo jedna byla odstranitelná na naší straně – informační systém 
nekomunikoval v angličtině. Změnili jsme to za nemalých nákladů, aniž 
bychom přemýšleli, že bychom na to mohli hledat  evropský fond. 

 

 Překážka číslo dvě obchody byly zadávány v tuzemské měně a bylo nutno najít 
řešení. Energetika pracuje dnes s euro měnou, důvody jsou ryze praktické 
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Našli jsme spojence  
 

 Slovensko založilo také svého operátora trhu, mělo euro jako oficiální měnu  

 

 Obchodníci v ČR registrovaní byli evropskými hráči a podporovali  i motivovali 
nás v úsilí změnit právní rámec i systém 

 

 Mladé, kvalifikované a nadšené spolupracovníky v OTE, kteří dostali novou 
příležitost 

 

 Státní správa nás po chvilkovém váhání nechala projekt rozvíjet  

 

 Instituce EU podporující integraci Evropského trhu cestou propojování 
regionální propojení různých zemí 
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Co jsme získali 
 

 Zkušenost a renomé iniciátora regionálních propojení sousedních trhů v zemích 
na východ od Německa 

 

 Nárůst likvidity spotového trhu v ČR z 0,9 % roční spotřeby ČR na současných 27 % 

 

 Příležitost zapojit naše zaměstnance do jiných Evropských projektů integrujících 
obchod 

 

 Nová partnerství do MC – Maďarsko a v letošním roce připojené Rumunsko 

 

 Náš spotový trh je plně integrovaný s Evropským 
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V jaké jsme Evropě, čím nás překvapila 
 

 Deklaruje potřebu více soutěže a ve skutečnosti míří k větší regulaci  

 

 Umožňuje dělat velkoobchod obchod,  ale efekt z toho se ne vždy dostane ke 
konečnému spotřebiteli 

 



7                                                       

Kde narážíme na  rozpory  
 

 Nenachází odvahu zříci se národních zájmů ve prospěch spolupráce 

 

 Vytváření jednotné infrastruktury nemá prioritu 

 

 Nemá sílu sjednotit organizační strukturu národních institucí a shodným 
způsobem rozdělit jejich kompetence 

 

 Podlehla opojení z možnosti přímých i nepřímých zásahů pod praporem 
ekologie, ochrany zákazníka, nebo transparencí 
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Čím můžeme přispět k řešení rozporů 
 

 Nezneužívejme krátkodobé výhody z regulace a důsledně sledujme trend 
liberalizace 

 Za integraci bojujme nikoli regulací ale umožněním soutěže 

 Nezneužívejme krátkodobé výhody v soutěži a obětujme je ve prospěch 
spolupráce celé Evropy 

 Nenechme se odradit tím, že politické a správní instituce Evropy jsou přebujelé 

 Neschovávejme se s nepříjemnými rozhodnutími za pokyny a nařízení z Bruselu 

 Zapomeňme na národní zájem, pokud je jím jen pohodlí a setrvačnost 

 Dopustíme-li se chyby, jakou je v ČR např. přehnaná podpora OZE, přiznejme to 
a okamžitě udělejme radikální nápravu 
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V oblasti dodávky panuje přirozený monopol…. 

 

RWE Gas  Net 

VČP  Net 

SMP  Net 

JMP  Net 

Přenos a distribuce elektřiny Přeprava a distribuce plynu 


