slovenském energetickém dispečinku, od května 1994 zastával funkci ředitele Ústředního dispečinku.
Od 22. 2. 1996 do 29. 1. 1998 byl členem představenstva ČEZ, a. s., a současně výkonným ředitelem
Divize přenosové soustavy a zástupcem generálního ředitele. Následně do listopadu roku 2001 byl
generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPS, a.s., kterou spoluzaložil. Rovněž
byl spoluzakladatelem společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s (dnešní OTE, a.s.), kde v letech
2001 až 2006 působil v orgánech společnosti. Od 2002 do 2006 byl ředitelem Elektráren vodních děl
společnosti ČEZ, a. s. Po té přijal nabídku společnosti Siemens a až do května roku 2015 působil v
pozici Country SectorLead (divize FossilPowerGeneration, Renewables, FossilService a Transmission).
Členem představenstva společnosti OTE se stal dne 2. 6. 2015 a byl zvolen jeho předsedou.
Jiří Strnad, SEPS, a.s.
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s FCA postoupili ke schválení změnu market designu, která od roku 2019 opětovně zavede dlouPanelisté:
hodobé aukce na CZ-SK hranici. V Evropě se také
Luděk Horn, Jaroslav Kubinec, Karel Šimeček,
projevuje snaha o změnu PTR na FTR a je velmi
Michal Cabala, David Kučera, Aleš Tomec,
pravděpodobné, že se tato změna dotkne všech
profilů, včetně česko-slovenského, tedy jestli meziPavol Mašán
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Otázky do panelové diskuze

ní? Nedozrál čas opětovně otevřít možnost propojení denních trhů 4M MC s MRC na základě
NTC či zavedení implicitního vnitrodenního trhu
v rámci 4M MC?

• Jaký je stav a další vývoj plnění cíle vytvoření IEM
- denní trhy? Aktuální stav evropského projektu
CORE FB MC, je navržené řešení správná cesta
k vytvoření IEM? Je budoucnost IEM v couplingu
trhů nebo ve vytváření větších nabídkových zón?
Jaký je stav Bidding Zone Review i v kontextu aukcí
na německo-rakouské hranici? Flow-base se v regionu CEE implementuje již od roku 2006, je její
zavedení v dohledné budoucnosti vůbec reálné?

• ÚRSO a ERÚ rozhodli o zavedení dlouhodobých
aukcí na CZ-SK profilu – co lze od tohoto kroku
očekávat? Německý a rakouský regulátor rozhodli o zavedení aukcí na profilu DE-AT. Diskutuje se,
zda je lepší FTR či PTR, jaký je vlastně rozdíl?
• Co lze očekávat v Čechách a na Slovensku z hlediska NEMO, lze očekávat vstup zahraničních
burz (NEMO), případně nějaké spojení burz? Jak
v tomto světle hodnotíte spojení jihoevropských
burz? Je pro zákazníky lepší jedna burza nebo
konkurence více burz?

• Jaký je stav a další vývoj plnění cíle vytvoření IEM
- vnitrodenní trhy. Aktuální stav evropského projektu XBID a stav projektu LIP15? Je vůbec reálné
XBID spustit, jestliže účastníci trhu (viz např. názor EFET) jsou proti, projekt má několik let zpoždění a náklady vzrostly několikanásobně? Kdo je
vítězem a kdo poraženým?

• Je nárůst ceny silové elektřiny pouze výkyv, nebo
začátek dlouhodobého trendu? Jaké jsou faktory
růstu ceny?

• Jaký je stav projektu 4M MC ve světle informací
o zpoždění a problémech celoevropských řeše8

