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Regulátoři zemí V4 se sešli u příležitosti VI. ročníku konference International Energy Club

v Ostravě. Jednání bylo součástí programu českého předsednictví Visegradské skupiny. Na

základě diskusí, které byly vedeny v průběhu jednání, dospěli zástupci energetických

regulačních orgánů zemí V4 k následujícím závěrům.

ŘEŠENÍ PŘETOKŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Z NĚMECKA – ROZDĚLENÍ 

SPOLEČNÉHO NĚMECKO-RAKOUSKÉHO TRHU 

Regulátoři projednali výsledky hlasování rady regulátorů o stanovisku Agentury pro 

spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) k existenci společné německo-rakouské 

nabídkové zóny. ACER ve svém stanovisku potvrzuje dlouho sdílené přesvědčení regulátorů 

zemí V4, že masivní přetoky elektrické energie jsou minimálně z části způsobeny existencí 

společné německo-rakouské obchodní zóny. Nyní je třeba závěry stanoviska uvést v život a 

začít přidělovat kapacity na německorakouské hranici v souladu s platnou evropskou 

legislativou. Rozdělení německorakouské obchodní zóny přinese výrazné snížení rizika 

blackoutu, zvýší obchodní příležitosti pro energetické společnosti v zemích V4 a přiměje 

německé a rakouské partnery, aby se začali podílet na úhradě nákladů způsobených přetoky. 

Ve svém důsledku rozhodnutí přispěje k prohloubení integrace trhů s elektřinou a dosažení 

plně funkčního vnitřního energetického trhu. Regulátoři zemí V4 plně podporují urychlenou 

implementaci cílového modelu pro trh, která bude respektovat stanovisko ACER. Přijetí 

stanoviska je nesporným úspěchem společného postupu zemí V4.

VYHODNOCENÍ DOPADŮ POKRAČUJÍCÍ LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO 

TRHU 

Regulátoři projednali návrh předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové na vypracování společné 

analýzy deregulace cen energií. Země V4 zvolili rozdílné přístupy k liberalizaci energetických 

trhů – od plné deregulace komoditní složky ceny přes schvalování návrhů obchodníků po 

administrativní stanovování cen. Vzhledem ke zvyšujícímu se tlaku EU na plnou deregulaci 

nastala vhodná doba na vyhodnocení, který přístup je nejvýhodnější pro konečného 

spotřebitele. Regulátoři se dohodli na uspořádání další schůzky v Budapešti, na které budou 

prezentovány přístupy ke stanovování koncových cen energií v jednotlivých zemích. Na 

základě této výměny zkušeností bude na pracovní úrovni započata práce na detailní analýze.



NEZÁVISLOST REGULÁTORŮ A REGULACE NA EVROPSKÉ ÚROVNI

Regulátoři projednali postavení národních regulačních orgánů a regulace na evropské úrovni 

v budoucí energetické unii a sdělí svá stanoviska k návrhům Evropské komise prezentovaným 

v letním balíčku. Regulátoři se shodli na tom, že ACER může působit jako arbitr v případě 

přeshraničních sporů. Uznali, že je vhodné fungování ACER upravit, aby reflektovala vývoj 

na trzích s elektřinou. Důrazně ale odmítli, přenášení pravomocí národních regulačních 

orgánů na ACER. 

ZŘÍZENÍ SPOLEČNÉHO CENTRA ZEMÍ V4 PRO MONITOROVÁNÍ 

VELKOOBCHODNÍCH TRHŮ (NAŘÍZENÍ REMIT)

Regulátoři projednali možnost zřízení regionálního centra zemí V4 pro monitorování 

velkoobchodních trhů s energiemi v Ostravě. Zřízení takového centra by přineslo výraznou 

úsporu nákladů při zvýšení efektivity dohledu nad trhy díky přímému sdílení zkušeností a 

poznatků mezi národními regulátory. Obchodování s energiemi probíhá bez ohledu na národní 

hranice, na což musí reagovat i regulátoři a hledat regionální řešení. Regulátoři uznali pozitiva 

regionálního přístupu a dohodli se, že další kroky budou případně provedeny po vyhodnocení 

na expertní úrovni.




