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Témy 

• Súčasný vývoj na trhu a v regulácii 

• Nová energetická legislatíva EÚ  

• Stredoeurópsky trh s elektrinou  

• Integrácia trhu – ako ďalej 
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Súčasný vývoj na trhu a v regulácii  
Čo ovplyvňuje podnikateľské prostredie v energetike 

Zmenšenie volatility cien komodít, konvergencia cien v regióne 

 Pretrvávajúce nízke veľkoobchodné ceny elektriny 

Zotavovanie z poklesu spotreby 5-15% v krajinách EU v dôsledku 
krízy 

Vývoj cien a 

spotreby  

Ostatné 

Legislatíva  

Obmedzené dodávateľské kapacity 

Znalostný potenciál 

Vývoj na svetových finančných trhov 

Nový liberalizačný balíček a klimaticko-energetický balíček  

Znižovanie priemyselných emisií 

 Podpora rozvoja nových a nízko-emisných technológií CO2  

 Podpora obnoviteľných zdrojov 

 Spomalenie rastu svetového a európskeho hospodárstva  

 Zdravie finančného sektoru 

 Administratívne zásahy vlád  

Stav 

ekonomík 
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Súčasný vývoj na trhu a v regulácii  
Hlavné trendy  
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Source: Enel Analysis, UCTE Data 

Charakteristiky vývoja : 

1. Integrácia trhu a konvergencia cien 

2. Zvyšujúci sa podiel OZE na pokrývaní spotreby  

3. Neklesajúce koncové ceny napriek nízkym 

veľkoobchodným cenám 

 

Pretrvávanie nízkych velkoobchodných cien 

           Power price (€/MWh)                  
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Dlhodobá stratégia EÚ a regulačný rámec    
Hlavný trend: Jednotný nízkouhlíkový trh EÚ s vysokou efektívnosťou 

Zníženie emisií CO2 

pri zachovaní 

schopnosti 

konkurencie 

Udržateľný 

nízkouhlíkový 

energetický 

systém 

Budúce schémy 

pre obnoviteľné 

zdroje 

• Prístup založený na trhovom princípe, vyhnúť 
sa „over-regulation“  

• Nákladová efektívnosť smerujúca k 

optimálnej štruktúre podporných schém 

• Posilnenie a výstavba európskej 
infraštruktúry 

Priority 
Strategické 

dokumenty EÚ 
Prijaté Hlavné ciele a výzvy 

Energy Road 

Map 2050 

RES Strategy 

after 2020 

Mar 2011 

Dec 2011 

• 80% -né zníženie emisií CO2 do r. 2050 v 
sektoroch – priemysel, energetika, doprava, 

budovy a poľnohospodárstvo  

• Nízkouhlíkové technologické inovácie 

• Elektrifikácia v doprave a budovách 

 Focus :  Nákladovo efektívne bezuhlíkové inovatívne technológie   

Low Carbon 

Economy Road 

Map  2050 

Dec 2012 

• Nákladovo efektívna dekarbonizácia 

• Rastúca úloha elektriny  

• Dôležitý príspevok jadrovej energie  

• Zníženie energetickej závislosti EU  

• Rast príspevku OZE a energetickej účinnosti 
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Dlhodobá stratégia EÚ a regulačný rámec  
Implementácia dokumentov po r. 2012  

Jednotný 

európsky trh 

Energetická 

efektívnosť 

Priority Dokumenty EU  

Transparentnosť 

Zníženie emisií 

Integrácia OZE 

Smart Grids 

Infraštruktúra  

Národné aktivity Subjekty 

Výrobcovia 

Dodávatelia 

Spotrebitelia 

Operátori sietí  

Trhoví operátori 

Regulačné úrady 

Ministerstvo 

hospodárstva 

Ministerstvo živ. 

prostredia 

Spájanie trhov – 

market coupling 

Projekty trans 
európskych sietí  

Implementácia 
Smart grids  

Podpora OZE 

Publikovanie a 
reportovanie 

Zákon o znižovaní 

národných emisií 

 

Energetický  

infraštruktúrny 
balíček 

Sieťové kódexy 

Priemyselné emisie 

(IED) 

 Energy efficiency 
directive  

Integrita a 

transparentnosť 
(REMIT) 
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Dlhodobá stratégia EÚ a regulačný rámec  
Oznámenie Komisie Parlamentu a Rade z 15. novembra 2012   

• Väčší výber a flexibilita pre 

zákazníkov  

• Viac konkurenčné ceny – cena 

komodity pretrváva na nízkej 

úrovni 

• Likvidnejšie a transparentnejšie 

veľkoobchodné trhy 

• Bezpečnejšie dodávky 

• Lepšia koordinácia medzi 

subjektmi na trhu   

Prínosy doterajšieho vývoja  Ďalšie smerovanie  

• Väčšia kontrola spotrebiteľov 

nad svojou energetickou 

nákladovosťou  

• Vyššia konkurencieschopnosť 

lepším prístupom do sústavy 

• Rozvoj infraštruktúry a jej 

efektívnejšie využívanie  

• Harmonizácia pravidiel 

prostredníctvom pravidiel 

ACER a kódexov ENTSO 

Nevyhnutnosť investícií do výrobnej a sieťovej infraštruktúry 
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Nová energetická legislatíva  
Smernica o energetickej účinnosti v účinnosti 

Vysoká flexibilita 
pre národnú 
implementáciu  

Časový plán 
implementácie  

Smernica má byť transponovaná do národnej legislatívy 
do jari 2014 spolu s vypracovanými akčnými plánmi 
energetickej účinnosti  

Smernica neobsahuje konkrétny mechanizmus zvýšenia 

účinnosti, podoba realizácie závisí na členských štátoch  

 Povinnosť znížiť spotrebu svojich zákazníkov môžu mať DSO 

alebo dodávatelia energií  

Dosiahnuť ročne nové úspory energie v objeme 1,5 % priemernej 
konečnej spotreby troch rokov predchádzajúcich implementácii 

 Týka sa konečnej spotreby energie (najmä elektrina, plyn, teplo) 

Obsahuje ďalšie iniciatívy týkajúce sa kogenerácie, zateplovania 
budov, energetických auditov, smart meteringu 

Rozsah a cieľ  
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Náš cieľ 
 Bezpečnosť a spoľahlivosť 

dodávok energie s cieľom 
udržania najvyššej miery 
bezpečnostných štandardov 

 Garantovať konkurenčnú cenu 
elektriny pre slovenské 
hospodárstvo  

 Pôsobenie SE, a.s. na trhu v 

strednej Európe  

 

Rastúca 
konkurencia 

Trhové charakteristiky 

 Rastúca úloha elektriny 

 Potreba nových kapacít 

 Postupujúca integrácia – market 

coupling  

Stredoeurópsky trh s elektrinou 
Pozícia SE, a.s. na trhu 

 Celková výroba SE bez emisií GHG v roku 2011 : 88.5 % 
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Stredoeurópsky trh s elektrinou 
Installed generation capacity mix    

Czech republic 

Poland 

Austria 

17 800 MW Slovakia 

33 720 MW 

7 520 MW 

23 100 MW 

Germany  
160 200 MW 

8 950 MW 

Hungary 

Sources 
nuclear  
coal 
gas 
oil 
hydro 
RES  
Other  

86% 

2% 
7% 

5% 

39% 

21% 

15% 

10% 
10 % 

5% 

30% 

32% 

13% 

14% 

6% 

2% 

1 % 

58% 

6 % 

19% 

13% 

4% 

33% 
17% 

10% 

24% 

3% 

4% 
9% 

49% 

20% 16% 

12% 

3% 

Source: Entso-E,, EGU BRNO S 
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Source: Entso-E, EGU BRNO 

Czech republic 

Poland 

Austria 

20 700 MW Slovakia 

43 970 MW 

8 600 MW 

32 800 MW 

Germany 
179 940 MW 

10 560 MW 

Hungary 

 Source 

nuclear 
coal 
gas 
oil 
hydro 
RES 
other 

11 % 4% 

45% 

18% 8% 
14% 

1% 

Polsko 

17% 

10% 68% 

5% 

4% 

19% 

1% 7% 

46% 

22% 

31% 

31% 

2% 

5% 
16% 

5% 
11% 

8% 

59% 

6% 

24% 

3% 

10% 

21% 
24% 

38% 7% 

3% 

Súčasný vývoj na trhu a v regulácii 
Installed generation capacity mix 2020  
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Stredoeurópsky trh s elektrinou 
Preťažovanie sietí v dôsledku rýchleho nárastu OZE  
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Kruhové toky výroby z 

vetra: 

• Výroba z OZE so rozvíja 

mimo územia s veľkým 

dopytom, infraštruktúra nie 

je v DE vybudovaná na 

prenos do miesta spotreby  

 

• V dôsledku úzkych miest ho 

miest v DE a AT musia TSO 

v CEE redukovať cezhraničné 

kapacity liniek o kruhové 

toky a neočakávané toky 

určené pre veľkoobchodný  
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 Zvýšená úloha elektriny 

 Významný príspevok jadrovej energie 

 Trhové výzvy nového energetického systému: 

• Potreba flexibilných zdrojov v energetickom systéme  

• Potreba novej flexibilnej infraštruktúry 

• Oceňovanie uhlíka môže poskytnúť stimuly pre nasadzovanie efektívnych, 

nízkouhlíkových technológií  

• Zraniteľní zákazníci a energeticky náročný priemysel môžu potrebovať podporu  v 

prechodnom období  

• Očakávaný nárast nákladov do 2030 v dôsledku nahrádzania starých výrobných kapacít 

• Zostáva kľúčovým zdrojom nízkouhlíkovej výroby elektriny 

Stredoeurópsky trh s elektrinou  

Kľúčové prvky Cestovnej mapy 2050 - pohľad výrobcu  
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Integrácia trhu – ako ďalej 

Vplyv novej legislatívy 

• Zmeny vo vertikálne integrovaných spoločnostiach týkajúce sa prenosových sietí 

– vlastnícky unbundling alebo silnejšia regulácia 

• Zverejňovanie, nahlasovanie a uchovávanie väčšieho množstva údajov - REMIT 

• Povinnosti voči Európskej regulačnej agentúre 

• Zvýšenie výroby z obnoviteľných zdrojov 

• Povinný nákup 100% povoleniek pre emisie skleníkových plynov 

• Implementácie nových technológií separácie a ukladania uhlíka   

 

 

 

 

Veľa nových povinností pre energetické podniky, ale ..... 
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Integrácia trhu – ako ďalej? 

Vplyv novej legislatívy – očakávania výrobcov  

• Podpora rozvoja investícií do infraštruktúry  

• Stabilné a predvídateľné legislatívne a regulačné prostredie 

• Opatrenia a stimuly na oživenie investícií 

• Splnenie technických predpokladov fungovania trhu v praxi:  

• Prevádzková koordinácia sústav 

• Koordinácia investičných plánov  

• Posilnenie prepojení 

• Skutočne integrovaný fungujúci trh s elektrinou a harmonizované trhové 

pravidlá bez akýchkoľvek bariér 

Stabilita pre výrobcov - investorov a bezpečnosť dodávok  
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Integrácia trhu – ako ďalej  
Predpoklady a odporúčania 

Rozvoj infraštruktúry a jej efektívne 
využívanie 

Riešenie úzkych miest a nestabilít 
spôsobených kruhovými tokmi 

Transparentné metódy prideľovania 
kapacít 

Stabilné investičné prostredie a 
regulačný rámec 

Odstraňovanie existujúcich 
prekážok na trhu  

Použiť tržby za predaj povolení 
CO2 pre projekty znižujúce 
emisie GHG 

 



Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska 17 

Cestovná mapa EÚ do r. 2050 
Smerom k znižovaniu energetickej závislosti EÚ  

Energy Roadmap 2050 
Diversified supply technologies scenario 

Low carbon Roadmap 2050 

EU Import Dependency (%) 

Primary Energy Demand Reduction  

(% of 2005) 

2030 2050 

EU GHG emissions towards 80% reduction 

• DST Scenario: All energy sources compete on a 
market basis, decarbonisation is driven by 
carbon pricing assuming nuclear and CCS 


