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Ondřej Máca - nový předseda řídícího výboru NEMO IDSC a spolupředsedající 

výboru MCSC 
 

Na prestižní pozici předsedy řídícího výboru organizátorů trhu projektu jednotného propojení 

vnitrodenních trhů s elektřinou (NEMO  IDSC)  byl nově zvolen zástupce společnosti OTE, a.s. Ondřej 

Máca. Tato pozice znamená zároveň účast na vedení řídícího výboru celého projektu zastřešujícího 

propojení trhů s elektřinou, tzv. Market Coupling Steering Committee. 

 

V pátek 25. listopadu (dnes) byl Ondřej Máca, vedoucí odboru Rozvoj trhu společnosti OTE, a. s. (OTE, 

operátor trhu), zvolen předsedou řídícího výboru projektu SIDC (Single Intraday Market Coupling – 

jednotné vnitrodenní propojení trhů). V této funkci bude reprezentovat všechny nominované 

organizátory trhu zapojené do tohoto projektu.  

 

„Jedná se o velký úspěch našeho kolegy a ocenění jeho mnohaleté práce na mezinárodních projektech,“ 

říká člen představenstva OTE Igor Chemišinec, a dodává „zároveň to potvrzuje dobré jméno naší 

společnosti, které na mezinárodním poli OTE má díky dlouhodobé práci celého týmu.“ 

 

,,Je to pro mě velká čest a ohromný závazek. Velice si vážím důvěry, kterou jsem od členů řídícího výboru 

dostal. Na projektu spolupracuji od samého začátku, a tak si plně uvědomuji výzvy, kterým bude 

jednotný evropský vnitrodenní trh s elektřinou čelit, a to zejména v této nelehké době.“ říká Ondřej 

Máca.  

 

Projekt SIDC, byl zahájen v roce 2012. V roce 2018 byl propojen vnitrodenní trh s elektřinou 15 zemí 

EU. Česká republika se k jednotnému vnitrodennímu trhu připojila ve druhé vlně, a to v roce 2019. 

Aktuálně SIDC spojuje kontinuální vnitrodenní trhy 23 zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, 

České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, 

Lucemburska, Norska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska a Švédska. 

V následujících dnech by měl projekt připojením Řecka a Slovenska dojít do své konečné fáze. Do 

budoucna bude pro SIDC velkou výzvou implementace vnitrodenních aukcí (Intraday auctions, IDAs), 

nárůst obchodovaného množství a plný přechod k 15minutové periodě obchodování.  
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Ing. Ondřej Máca  

 

Absolvent Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení 

technického v Praze. V letech 2009–2011 pracoval ve společnosti ČEPS, a. s., 

jako specialista zajišťování přenosových služeb. Od roku 2012 působí ve 

společnosti OTE, a.s., kde se věnuje rozvoji energetických trhů a od roku 2015 

zastává funkci vedoucího odboru rozvoj trhu. V rámci mezinárodní 

spolupráce je vedoucím jedné z pracovních skupin NEMO. Je aktivním členem 

řídících výborů a pracovních skupin několika integračních projektů. 

V listopadu 2022 byl zvolený předsedou řídícího výboru projektu SIDC. 

 

 

 

OTE, a.s. 

 

Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem  

od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou  

a plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním 

 a blokovém trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a 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 od 1. ledna 2013 zodpovědná 

za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie. 

 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.  

Akciová společnost OTE byla dne 7. října 2015 ustanovena Energetickým regulačním úřadem, 

nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který bude zajišťovat jednotné propojení 

denních nebo vnitrodenních trhů. Dne 7. října 2015 také Operátor trhu zahájil, 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. 

 

http://www.ote-cr.cz/

