Implementace nových evropských právních předpisů do národní
legislativy je výjimečnou příležitostí, jak opětovně přiblížit český
a slovenský trh s elektřinou
Praha 25. 2. 2021

Diskuzní platforma Česko-slovenské energetické fórum uspořádala další virtuální kulatý stůl
s názvem BACK TO THE FUTURE, kde se debatovalo o obchodování s elektřinou v 21. století.
Jednalo se již o druhou online diskuzi, kterou platforma organizovala během posledních tří
měsíců, a která navazovala na článek Davida Kučery Energetika ještě nikdy nebyla tak
fascinující jako je dnes – dokážeme využít příležitosti, které nám nabízí?
„Článek Davida Kučery na webových stránkách ČSEF vzbudil velký zájem a zároveň i vyhrál
v anketě o nejžádanější téma pro debatu uspořádané na portále. Téma nám přišlo hodně
zajímavé i z hlediska toho, že obě země měly v podstatě totožnou výchozí pozici, a přesto se
každá strana rozhodla jít odlišnou cestou,“ říká Jiří Strnad, manažer platformy ČSEF.
Ke kulatému stolu „usedli“ diskutující z obou států. Konkrétně pozvání přijali Michal Dubeň, člen
předsednictva ZSE Energia a. s., Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia energy, Michal Hudec,
předseda sdružení dodavatelů energií, Martin Ondko, předseda představenstva MAGNA
ENERGIA a.s. a Jan Palaščák, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Amper.
Moderátory diskuze byli David Kučera, generální sekretář PXE a Lenka Vahalová z Českého
rozhlasu.
Během diskuze se mluvilo o mnoha tématech, jako například:
•
•
•
•
•
•

o rozdílné míře regulace na Slovensku a v ČR,
o dynamických tarifech,
o jednotlivých produktech, které jsou na trhu k dispozici,
o digitalizaci a decentralizaci energetiky,
o rozvoji AMM systémů v obou státech nebo
o nové virtuální měně CO2IN.

V mnoha případech byla společným jmenovatelem příležitost využití transpozice evropských
právních předpisů (zimního balíčku) do národních legislativ k opětovnému přiblížení pravidel
českého a slovenského trhu s elektřinou. Zatímco SR může čerpat inspiraci v pokročilejší
deregulaci trhu, ČR by naopak mohla využít zkušenosti ze zavedení inteligentního měření v SR.

„Pro mě je velmi zajímavý závěr, že byť má trh v obou státech své specifické problémy, tak se
najdou lidé a společnosti se zajímavými projekty, které dokáží fungovat za jakýchkoliv
podmínek,“ dodává David Kučera.
Celá debata je k dispozici na kanále Youtube Česko-slovenského energetického fóra.
Kulatý stůl mediálně podpořily webové portály oenergetice.cz, energie-portal.sk, a tzb-info.cz,
časopis obnovitelných zdrojů energie Energie 21 a platformy Energoklub a ENERGY-HUB.
Závěry a doporučení vyplývající z diskuse budou zveřejněny na webovém portále platformy.
Kontakt pro média:
Kateřina Hamzová
Ortenovo nám. 15a,
170 00 Praha 7
Mob.: 602 513 006
E-mail: csef@csef.cz
Web: www.csef.cz, www.csef.sk

ČESKO-SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM je otevřená diskusní platforma umožňující výměnu
názorů českých a slovenských energetických expertů, a zapojení do diskuse široké veřejnosti s
cílem vytvořit konsenzuální názor k dané problematice. Na webových stránkách www.csef.cz
a www.csef.sk se můžete zapojit do diskuze a připojit své komentáře a názory k různým
tématům z oblasti energetiky. Jedním ze základních pilířů ČSEF je prostřednictvím platformy
umožnit efektivnější spolupráci mezi českými a slovenskými subjekty.

