Tisková zpráva - Praha, 20. 11. 2020
Rok provozu propojeného celoevropského vnitrodenního trhu s elektřinou
Uplynul úspěšný rok od připojení vnitrodenního trhu s elektřinou v ČR k celoevropskému projektu
SIDC.
Dne 19. listopadu 2020 uběhl rok ode dne, kdy byl český vnitrodenní trh s elektřinou organizovaný
operátorem trhu ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s., propojený
s celoevropským vnitrodenním trhem s elektřinou. „Pohledem zpět můžeme konstatovat, že došlo
k pozitivním efektům, které toto propojení pro český i evropský trh přineslo“, říká vedoucí odboru
Obchod Jakub Šrom.
Vývoj obchodování potvrzoval vzrůstající trend nastavený po připojení k propojenému evropskému
trhu. Za první rok provozu bylo v rámci propojených trhů uzavřeno 1 278 844 obchodů s celkovým
množstvím 4 440 GWh.
„Operátor trhu si váží příležitosti, kterou mu tento celoevropský projekt přinesl. Doufáme,
že i v dalším období naše obchodní platformy umožní více obchodních možností pro účastníky trhu,
které přispějí k rozvoji krátkodobých trhů“, dodává člen představenstva společnosti OTE, a.s., Igor
Chemišinec.
Propojení vnitrodenních trhů naplňuje cíle nařízení komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví
rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení. Přeshraniční obchodování přispívá
k zajištění volného obchodu a vede k rozvoji trhu s elektřinou.

Více informací naleznete na www.ote-cr.cz , https://www.ote-cr.cz/cs/ospolecnosti/zpravy_ote/zapojeni-ote-do-preshranicniho-obchodovani-na-vdt-ote-v-ramci-sidc

OTE, a.s.
Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2002 a na trhu s plynem
od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou
a plynem. OTE je dle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem
licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR.
OTE organizuje obchodování na denním, vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a také
na vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí
nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi
smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní
změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů.
Společnost OTE je zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů
energie.
Akciová společnost OTE je ustanovena Energetickým regulačním úřadem nominovaným
organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který zajišťuje jednotné propojení denních a vnitrodenních
trhů. Operátor trhu provádí, za účastníky trhu, reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE
do databáze Agentury pro spolupráci energetických úřadů (ACER).
Více informací naleznete na www.ote-cr.cz.

