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SPRÁVA KOMISIE 

 

Predbežná správa zo sektorového zisťovania týkajúceho sa kapacitných mechanizmov 

 

1. Úvod 

Komisia začala 29. apríla 2015 sektorové zisťovanie týkajúce sa finančnej podpory, ktorú 

členské štáty EÚ poskytujú výrobcom a spotrebiteľom elektriny na zaistenie bezpečnosti 

dodávok elektriny (kapacitné mechanizmy). Má obavy, že kapacitné mechanizmy môžu 

neprimerane zvýhodňovať určitých výrobcov alebo technológie a že môžu vytvárať prekážky 

pre cezhraničné obchodovanie s elektrinou.
1
 

Komisia na overenie týchto obáv v priebehu posledného roka zhromaždila veľké množstvo 

informácií o existujúcich a plánovaných kapacitných mechanizmoch v jedenástich členských 

štátoch. Skúmala, prečo členské štáty zavádzajú kapacitné mechanizmy, ako fungujú tieto 

mechanizmy a aké sú ich účinky na hospodársku súťaž a obchod na vnútornom trhu s elektrinou. 

Komisia bude pri posudzovaní súladu kapacitných mechanizmov s pravidlami štátnej pomoci 

EÚ vychádzať z informácií zhromaždených v rámci zisťovania.
2
 

Zisťovanie prispeje k stratégii Komisie týkajúcej sa energetickej únie, najmä podporením 

vypracovania legislatívneho návrhu pre novú koncepciu trhu s elektrinou v EÚ. Európska rada 

18. marca 2016 pripomenula význam plne fungujúceho a prepojeného trhu s energiou
3
. 

Poznatky získané počas sektorového zisťovania sa využijú na podporu vývoja viacerých 

regionálnych prístupov k bezpečnosti dodávok, pretože používané kapacitné mechanizmy sa 

budú musieť čoraz väčšmi otvoriť, aby umožňovali cezhraničnú účasť. 

V tejto predbežnej správe a v priloženom pracovnom dokumente útvarov Komisie sa 

uvádzajú predbežné zistenia Komisie a predbežné závery zisťovania. 

Komisia vyzýva členské štáty EÚ, zainteresované strany v odvetví elektriny a širokú 

verejnosť, aby predložili pripomienky k predbežnej správe a priloženému pracovnému 

dokumentu útvarov Komisie do 12 týždňov. 

Komisia zverejní konečnú správu o sektorovom zisťovaní neskôr v priebehu tohto roka. 

                                                            
1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_sk.htm 
2  Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020, 

(Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1). 
3  Závery Európskej rady, 17. – 18. marca 2016, http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-

releases/2016/03/18-european-council-conclusions/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_sk.htm
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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2. Politika Komisie v oblasti koncepcie trhu s elektrinou 

Európske odvetvie elektriny zažíva obdobie nebývalého prechodu. Politiky liberalizácie 

a dekarbonizácie úplne zmenili spôsob výroby a spotreby elektriny a spôsob obchodovania 

s ňou v Európskej únii. Obnoviteľné zdroje energie rýchlo rástli. Z obnoviteľných zdrojov 

energie sa vyrába 26 % elektriny EÚ a 10 % celkovej elektriny teraz pochádza 

z prerušovaných zdrojov, ako sú vietor a slnko.
4
 

V dôsledku rozsiahleho zavádzania obnoviteľných zdrojov v kombinácii s celkovým 

poklesom dopytu a klesajúcimi cenami fosílnych palív sa obmedzila ziskovosť konvenčných 

výrobcov a znížili sa stimuly na zachovanie existujúcich elektrární alebo investovanie do 

nových. V mnohých členských štátoch tento vývoj sprevádzajú narastajúce obavy 

o bezpečnosť dodávok. Členské štáty sa obávajú, že trh s elektrinou nebude vysielať 

investičné signály potrebné na zabezpečenie takej zmesi zdrojov používaných na výrobu 

elektriny, ktorá bude vždy schopná uspokojiť dopyt. 

Niektoré členské štáty reagovali prijatím opatrení na podporu investícií do ďalšej kapacity, 

ktorú považujú za potrebnú na zabezpečenie prijateľnej úrovne bezpečnosti dodávok. Tieto 

kapacitné mechanizmy platia poskytovateľom existujúcej a/alebo novej kapacity za jej 

poskytnutie. 

Ak sa zavedú predčasne, bez riadnej identifikácie problémov či nekoordinovane a bez 

zohľadnenia prínosu cezhraničných zdrojov, existuje riziko, že kapacitné mechanizmy narušia 

cezhraničnú hospodársku súťaž a obchod s elektrinou. Napríklad môžu odmeňovať nové 

investície len do určitých druhov výroby alebo vylúčiť reakciu na strane dopytu. Môžu ďalej 

podporovať investície v rámci vnútroštátnych hraníc, keď by bolo účinnejšie posilniť 

energetické prepojenie a v prípade potreby elektrinu dovážať. 

Komisia vyjadrila obavy o bezpečnosť dodávok elektriny v rámci energetickej únie
5
 

a oznámila plány na navrhnutie právnych predpisov o koncepcii trhu s elektrickou energiou 

a bezpečnosti dodávok elektriny. Legislatívnym návrhom sa zriadi rad prijateľných úrovní 

rizika pre prerušenie dodávok a objektívne, celoeurópske posúdenie bezpečnosti dodávok 

založené na faktoch zamerané na situáciu v členských štátoch. Komisia začala dve verejné 

konzultácie s cieľom získať názory zainteresovaných strán na tieto nápady.6 Sektorové 

zisťovanie týkajúce sa kapacitných mechanizmov je súčasťou tejto širšej iniciatívy. 

                                                            
4  Správa Komisie o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 15. júna 2015, COM(2015) 293. 
5  Oznámenie Komisie s názvom Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou 

v oblasti zmeny klímy, 25. februára 2015, COM(2015) 80. 
6  COM(2015) 340 final 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity1

4July.pdf. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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3.  Sektorové zisťovanie týkajúce sa kapacitných mechanizmov 

Komisia môže vykonať zisťovanie v určitých sektoroch, ak má podozrenie, že konanie 

súkromných podnikov alebo verejných orgánov ovplyvňuje hospodársku súťaž. Toto 

sektorové zisťovanie je úplne prvé v oblasti štátnej pomoci.
7
 

Komisia začala zisťovanie z dôvodu obáv, že existujúce alebo plánované systémy podpory 

v prospech elektrickej kapacity hrozia narušením hospodárskej súťaže a vnútorného trhu 

s energiou. 

Informácie zhromaždené v rámci sektorového zisťovania umožnia Komisii lepšie pochopiť: 

• či a v akej miere je potrebné, aby členské štáty poskytovali štátnu pomoc na zaistenie 

bezpečnosti dodávok elektriny, 

• aké druhy kapacitných mechanizmov sú najvhodnejšie na zaistenie bezpečnosti dodávok 

elektriny a za akých podmienok hrozí, že kapacitné mechanizmy narušia hospodársku 

súťaž medzi poskytovateľmi kapacity
8
 a cezhraničný obchod, 

• ako môžu kapacitné mechanizmy dopĺňať vnútorný trh s energiou tak, aby nenarušili jeho 

fungovanie 

• aká je interakcia medzi kapacitnými mechanizmami pre bezpečnosť dodávok a cieľmi 

dekarbonizácie; a 

• ako možno zabezpečiť súlad s pravidlami štátnej pomoci, keď členské štáty navrhujú 

a zavádzajú kapacitné mechanizmy. 

Komisia na tento účel v prvom kroku preskúmala dôvody zavedenia kapacitných 

mechanizmov a prvky ich koncepcie. Preskúmala viaceré existujúce mechanizmy, ako aj 

viaceré mechanizmy, ktoré členské štáty plánujú zriadiť. Pozrela sa na tieto mechanizmy 

v kontexte širšieho trhu, pričom zohľadnila najmä narastajúci podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov. 

Komisia v tejto predbežnej správe predstavuje svoje predbežné zistenia a predbežné závery zo 

zhromaždených informácií. Víta pripomienky k zisteniam a záverom a použije ich ako základ 

pre záverečnú správu, ktorá bude uverejnená neskôr v priebehu tohto roka. 

                                                            
7  Od revízie procesného nariadenia o štátnej pomoci v roku 2013 môže Komisia vykonávať sektorové 

zisťovania, keď opatrenia štátnej pomoci môžu narušiť hospodársku súťaž vo viacerých členských 

štátoch alebo keď opatrenia štátnej pomoci už nie sú zlučiteľné s vnútorným trhom s energiou. 
8  Napríklad medzi výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi poskytujúcimi programy reakcie na strane 

dopytu. 
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V tejto predbežnej správe sa neuvádza posúdenie toho, či sú existujúce alebo plánované 

kapacitné mechanizmy v členských štátoch v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ. 

Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 

2014 – 2020 obsahuje špecifické pravidlá na posudzovanie kapacitných mechanizmov. 

Komisia už uplatnila tieto pravidlá na kapacitné mechanizmy oznámené Spojeným 

kráľovstvom a Francúzskom.
9
 Komisia tak ako v uvedených prípadoch posúdi zlučiteľnosť 

kapacitných mechanizmov s pravidlami štátnej pomoci v rámci postupov štátnej pomoci. 

4.  Proces 

Zisťovanie sa týka jedenástich členských štátov: Belgicka, Chorvátska, Dánska, Francúzska, 

Nemecka, Írska, Talianska, Poľska, Portugalska, Španielska a Švédska. Komisia vybrala tieto 

členské štáty na základe týchto faktorov: i) existencia kapacitného mechanizmu alebo plánov 

na zavedenie mechanizmu, ii) potreba zahrnúť rôzne modely existujúcich alebo plánovaných 

kapacitných mechanizmov v EÚ a iii) pravdepodobný vplyv existujúceho alebo plánovaného 

kapacitného mechanizmu na hospodársku súťaž a cezhraničný obchod. 

Komisia na účely vypracovania tejto predbežnej správy poslala podrobné dotazníky vyše 200 

verejným orgánom, energetickým regulačným orgánom, prevádzkovateľom siete 

a účastníkom trhu, ktorí sú obchodne činní v jedenástich členských štátoch, ktorých sa týka 

zisťovanie. Dostala 124 odpovedí. 

                                                            
9  Pokiaľ ide o rozhodnutie o britskom trhu s kapacitou, pozri rozhodnutie Komisie C(2014) 5083 final 

z 23. júla 2014 vo veci SA.35980 (2014/N-2) – Spojené kráľovstvo – Reforma trhu s elektrinou – Trh 

s kapacitou. Verejná verzia rozhodnutia je k dispozícii na adrese: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Komisia začala 

13. novembra 2015 formálne vyšetrovacie konania týkajúce sa francúzskeho celoštátneho kapacitného 

mechanizmu (SA.39621) a výzvy na predkladanie ponúk na plynovú elektráreň v Bretónsku 

(SA.40454). Pozri: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. Pokiaľ ide o celoštátny 

kapacitný mechanizmus, verejné verzie týchto rozhodnutí (vo francúzštine) sú k dispozícii na adrese: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf a pokiaľ ide 

o výzvu na predkladanie ponúk na plynovú elektráreň v Bretónsku, na adrese: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf
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Graf č. 1: Prehľad odpovedí podľa členských štátov 

 
Zdroj: Európska komisia 

Komisia zorganizovala aj tri semináre s členskými štátmi o otázkach týkajúcich sa 

kapacitných mechanizmov, napríklad o posudzovaní primeranosti, prvkoch koncepcie 

a cezhraničnej účasti na kapacitných mechanizmoch.
10

 Uskutočnili sa dvojstranné stretnutia 

s európskymi orgánmi a združeniami vrátane Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov 

v oblasti energetiky (ACER), Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre 

elektrinu (ENTSO-E), Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) a združení výrobcov 

elektriny, spotrebiteľov, prevádzkovateľov zásobníkov a poskytovateľov programov reakcie 

na strane dopytu. Komisia okrem toho využila verejné zdroje informácií, ako aj odbornú 

literatúru a publikácie o tejto téme. 

5. Štruktúra priloženého pracovného dokumentu útvarov Komisie 

V priloženom pracovnom dokumente útvarov Komisie sú podrobnejšie predstavené výsledky 

zisťovania týkajúce sa súčasných postupov členských štátov pri zvažovaní, prijímaní 

a prevádzkovaní kapacitných mechanizmov. Z týchto informácií sú vyvodené viaceré 

predbežné závery. 

V prvých dvoch kapitolách pracovného dokumentu útvarov Komisie sa vymedzuje rozsah práce 

a opisujú sa súvislosti, za akých vznikla otázka kapacitných mechanizmov. V druhej kapitole je 

predstavený prehľad stavu európskeho trhu s elektrinou s dôrazom na jedenásť členských 

štátov, ktorých sa zisťovanie týka. Vysvetľuje sa, prečo majú mnohé členské štáty obavy 

                                                            
10  http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html 
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o trvalú schopnosť svojej elektrizačnej sústavy vždy uspokojovať dopyt, a preto využívajú 

kapacitné mechanizmy alebo zvažujú ich zavedenie. Potom sa posudzuje, čo stimuluje 

investície do výrobnej kapacity, a opisuje sa trh a regulačné zlyhania, ktoré ovplyvňujú 

rozhodnutia investovať na trhu s elektrinou. V tejto kapitole sa uvádzajú aj viaceré trhové 

a regulačné reformy, ktoré pomôžu zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, a tým 

znížiť alebo odstrániť potrebu kapacitných mechanizmov. Na záver sa uznáva, že existujú 

zvyškové trhové a regulačné zlyhania, ktoré môžu pretrvávať aj v budúcnosti. 

V ďalších kapitolách sa skúma schopnosť kapacitných mechanizmov riešiť tieto zvyškové 

trhové a regulačné zlyhania. V tretej kapitole sú kapacitné mechanizmy rozdelené na rôzne 

druhy a na základe tejto taxonómie sú kapacitné mechanizmy, na ktoré sa vzťahuje 

zisťovanie, rozdelené do kategórií. Vo štvrtej kapitole sa vysvetľuje spôsob posudzovania 

primeranosti výroby členskými štátmi
11

 a úloha štandardov spoľahlivosti
12

 v tomto posúdení. 

V piatej kapitole sú predstavené charakteristiky kapacitných mechanizmov, ktorých sa týka 

zisťovanie, pričom sa skúmajú otázky ako napríklad: kto sa môže zúčastniť na mechanizme, 

ako sa uskutočňuje výber a aké sú práva a povinnosti účastníkov mechanizmu. Na základe 

týchto výsledkov sa v šiestej kapitole uvádzajú predbežné závery týkajúce sa vhodnosti 

jednotlivých druhov kapacitných mechanizmov z hľadiska zaistenia bezpečnosti dodávok 

elektriny, ako aj ich účinkov na trh. 

6.  Predbežné zistenia a predbežné závery 

6.1. Kontext, v ktorom môžu vzniknúť obavy o primeranosť výroby 

Kapacitné mechanizmy nie sú nový objav. V období rokov 1990 – 2001 na trhu s elektrinou 

v Anglicku a Walese existovala platba za kapacitu ako samostatná zložka ceny elektriny. 

Írsko, Taliansko a Španielsko poskytujú výrobcom elektriny platby za kapacitu mnohé roky 

a vo Švédsku existujú strategické rezervy od roku 2003. V každom prípade však zvýšený 

záujem o kapacitné mechanizmy v posledných rokoch viedol k plánovaniu a zriadeniu 

veľkého počtu nových mechanizmov. 

Dôvody obnoveného záujmu členských štátov o kapacitné mechanizmy možno nájsť v rozvoji 

odvetvia elektriny. Ako sa uvádza v druhej kapitole pracovného dokumentu útvarov Komisie, 

výrobná kapacita v EÚ sa v posledných rokoch zvýšila. Zvýšenie je zapríčinené najmä 

nárastom výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Dopyt po elektrine pritom klesol. 

                                                            
11  Pojem „primeranosť výroby“ znamená úroveň vyrábanej kapacity, ktorá sa považuje za primeranú na 

uspokojenie dopytu v členskom štáte v akomkoľvek období (na základe použitia bežných štatistických 

ukazovateľov). 
12  Pojem „štandard spoľahlivosti“ označuje v rámci sektorového zisťovania úroveň primeranosti výroby, 

ktorá sa považuje za prijateľnú a ktorá môže tvoriť základ pre intervencie. 
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Zníženie spôsobila čiastočne hospodárska kríza v EÚ od roku 2008 a čiastočne úspory energie 

vyplývajúce z opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. 

Zvyšujúca sa výrobná kapacita a klesajúci dopyt viedli k narastajúcim rozdielom medzi 

dopytom v špičke a výrobnou kapacitou, z čoho vyplýva nadmerná kapacita. To zas spôsobilo 

klesanie veľkoobchodných cien za elektrinu od roku 2011. Napríklad v Nemecku sú 

veľkoobchodné ceny na nasledujúci rok v súčasnosti na 14-ročnom minime. 

Náklady na prevádzku výrobnej kapacity v prípade energie z nových obnoviteľných zdrojov 

sú zvyčajne nižšie ako v prípade konvenčných uhoľných alebo plynových elektrární. 

V dôsledku toho konvenčné elektrárne nevyrábajú tak často ako v minulosti, najmä na trhoch 

s vysokým podielom energie z obnoviteľných zdrojov. Skutočnosť, že obnoviteľné zdroje 

elektriny sú prerušované, vyvoláva neistotu, pokiaľ ide o frekvenciu nárastu cien, ktoré pri 

konvenčných technológiách pomáhajú získať naspäť investičné náklady. Na grafe č. 2 je 

zobrazená korelácia medzi podielom energie z obnoviteľných zdrojov na trhu a rozsahom, 

v akom sa využíva výroba elektriny z fosílnych palív: čím viac energie z obnoviteľných 

zdrojov, tým menej sa prevádzkujú konvenčné elektrárne. 

Graf č. 2: Obnoviteľné zdroje energie ovplyvňujú miery využitia konvenčných 

elektrární 
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Zdroj: Európska komisia, na základe údajov Eurostatu. 

Hoci sa súčasná situácia na trhoch EÚ s elektrinou vyznačuje vysokou úrovňou bezpečnosti 

dodávok, a to aj v porovnaní s inými časťami sveta, mnohé členské štáty sa obávajú, že tento 

vývoj v budúcnosti ovplyvní primeranosť ich zmesi zdrojov používaných na výrobu elektriny. 

Plánuje sa odstavenie alebo zatvorenie mnohých nerentabilných elektrární. V posledných 

rokoch sa z toho stal problém najmä pre flexibilné plynové elektrárne, ktorých prevádzkové 

náklady vo všeobecnosti stúpli v porovnaní s menej flexibilnými lignitovými alebo uhoľnými 

elektrárňami. Niektoré členské štáty, ako napríklad Spojené kráľovstvo, Poľsko a Chorvátsko, 
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majú navyše starnúci park tepelných elektrárni, z ktorých mnohé by sa mali 

v nadchádzajúcich rokoch zavrieť. Trend zvyšovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov 

predstavuje ekonomický problém pre obchodný model mnohých etablovaných energetických 

spoločností, ktoré elektrinu vyrábajú v elektrárňach na fosílne palivo. Hoci prechod na väčší 

podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov je plánovaným vývojom, pre bezpečnosť 

dodávok predstavuje výzvu, ak je jeho výsledkom zatvorenie flexibilných elektrární, ktoré sú 

stále potrebné ako záloha prerušovanej výroby z obnoviteľných zdrojov vetra a slnka, alebo 

ak sú výsledkom nedostatočné stimuly na investovanie do takýchto elektrární. 

Zároveň existuje nesúlad medzi umiestnením nových zariadení na výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov a centrami spotreby. Príkladom je Nemecko, kde sa väčšina energie 

z obnoviteľných zdrojov vyrába na severe, zatiaľ čo mnohé konvenčné a jadrové elektrárne, 

ktoré sa v krátkodobom alebo strednodobom horizonte môžu zatvoriť, sú na juhu, kde sa 

nachádzajú dôležité centrá dopytu. Rozvoj siete nedrží krok s týmto meniacim sa modelom 

ponuky a dopytu. Čo je ešte dôležitejšie, ceny elektriny nevysielajú správne signály na 

zladenie miestnej ponuky a dopytu, pretože Nemecko tvorí spolu s Rakúskom 

a Luxemburskom jednu ponukovú oblasť, čo znamená, že cena elektriny na veľkoobchodnom 

trhu je v celej tejto oblasti rovnaká. 

Veľkoobchodné trhy s elektrinou (trh „výlučne s energiou“) by mali byť schopné poskytnúť 

cenové signály potrebné na začatie nevyhnutných investícií za predpokladu, že 

veľkoobchodné ceny umožňujú získať fixné náklady naspäť. V súčasnosti sa o takejto 

schopnosti modelu trhu „výlučne s energiou“ v praxi polemizuje, pretože dnešné trhy 

s elektrinou sa vyznačujú neistotou a viacerými trhovými a regulačnými zlyhaniami, ktoré 

majú vplyv na cenové signály veľkoobchodného trhu. Patria medzi ne: nízke cenové stropy 

(ktoré možno považovať za nástroj na zamedzenie zneužívania trhovej sily, ale môžu aj 

obmedziť možnosti zvyšovania cien elektriny, ktoré by odzrkadľovalo nedostatok a ocenenie 

spoľahlivosti spotrebiteľmi), systémy podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktoré narúšajú 

cenové signály, nepredvídateľné obdobia nedostatku, nedostatok krátkodobých trhov, ktoré 

umožňujú širokú účasť a nedostatok aktívnej účasti prevádzkovateľov ponúkajúcich programy 

reakcie na strane dopytu. 

V tejto súvislosti sa členské štáty môžu rozhodnúť, že namiesto riešenia chýb koncepcie trhu 

zavedú kapacitné mechanizmy. Je dôležité, aby členské štáty zlepšovali fungovanie svojich 

trhov, ako len môžu, a aby riešili základné príčiny, ktoré v nich vlastne vzbudili obavy 

o primeranosť. Bude si to pravdepodobne vyžadovať, aby členské štáty najmä v čase 

nedostatku zabezpečili vhodné cenové signály, keďže tieto ceny poskytujú stimuly pre reakcie 

na strane dopytu, pružnú výrobnú kapacitu a dovoz a vývoz v rámci vnútorného trhu 

s elektrinou. 

Existujú však určité zvyškové trhové a regulačné zlyhania, ktoré je ťažké napraviť alebo 

ktorých dôsledné vyriešenie si vyžaduje značný čas. Napríklad účasť na strane dopytu si 
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vyžaduje, aby spotrebitelia mali potrebné zariadenie (napr. inteligentné meracie zariadenia), 

informácie v reálnom čase a zmluvy, ktoré im umožňujú reagovať na zvyšovanie cien 

a prispôsobiť tomu svoju spotrebu elektriny; Likvidné a konkurencieschopné krátkodobé trhy, 

ktoré dokážu viac prispievať k bezpečnosti dodávok, nie je možné v Európe vybudovať zo 

dňa na deň. Vybudovanie prenosového vedenia potrebné na odstránenie obmedzení siete 

napokon môže trvať niekoľko rokov. 

Mnohé členské štáty z týchto dôvodov zaviedli alebo plánujú zaviesť kapacitné mechanizmy. 

Tieto mechanizmy zásadne menia trhy s elektrinou, lebo výrobcovia a iní poskytovatelia 

kapacity už nie sú platení len za elektrinu, ktorú vyrobia, ale aj za jej dostupnosť. 

Kapacitné mechanizmy môžu byť príčinou viacerých otázok hospodárskej súťaže. Hrozí, že 

rozličné mechanizmy v EÚ ovplyvnia cezhraničný obchod a narušia investičné signály 

v prospech krajín so „štedrejšími“ kapacitnými mechanizmami. Vnútroštátne určená 

primeranosť výroby je zameraná na riziko, čo vedie k nadmernému obstarávaniu kapacity, ak 

nie je úplne zohľadnený dovoz. Kapacitné mechanizmy môžu posilniť trhovú silu, ak 

napríklad neumožnia novým alebo alternatívnym poskytovateľom vstup na trh. Kapacitné 

mechanizmy, ak sú zle navrhnuté a nekonkurenčné, pravdepodobne povedú až k nadmernej 

kompenzácii poskytovateľov kapacity – často v prospech etablovaných subjektov. Všetky 

tieto otázky môžu narušiť fungovanie vnútorného trhu s energiou a zvýšiť náklady na energie 

pre spotrebiteľov. 

6.2. Kapacitné mechanizmy v jedenástich členských štátoch 

Členské štáty, ktorých sa týkalo zisťovanie, využívajú širokú škálu kapacitných 

mechanizmov. V pracovnom dokumente útvarov Komisie pripojenom k tejto predbežnej 

správe sú rozdelené na šesť druhov: i) výzvy na predkladanie ponúk na novú kapacitu; ii) 

strategické rezervy; iii) cielené platby za kapacity; iv) modely centrálneho nákupcu; v) 

decentralizované záväzky; a vi) platby za celotrhovú kapacitu.
13 

Tieto druhy kapacitných 

mechanizmov možno zoskupiť do dvoch všeobecných kategórií: cielené mechanizmy, pri 

ktorých sa počíta s platbami len v prospech poskytovateľov kapacity vybraných kategórií 

a celotrhové mechanizmy, ktoré sú v zásade otvorené pre účasť všetkých kategórií 

poskytovateľov kapacity. V rámci týchto dvoch kategórií je možné rozlišovať mechanizmy 

založené na objeme a mechanizmy založené na cene. 

                                                            
13  Pozri pracovný dokument útvarov Komisie, kapitolu 3.1, kde sa uvádza podrobnejšie vysvetlenie 

taxonómie. 
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Graf č. 2: Taxonómia kapacitných mechanizmov 

 
Zdroj: Európska komisia 

Celkovo sa v rámci zisťovania určilo 28 existujúcich alebo plánovaných kapacitných 

mechanizmov v 11 členských štátoch (pozri Tabuľka č. 1). Najčastejšou formou kapacitných 

mechanizmov je strategická rezerva. Strategické rezervy zahŕňajú elektrárne a ďalšie 

kapacity, ktoré sa nezúčastňujú na veľkoobchodnom trhu, ale držia sa bokom, aby ich 

prevádzkovateľ siete mohol nasadiť v núdzových situáciách. 

Takzvané „programy prerušiteľnosti“, v rámci ktorých môže prevádzkovateľ siete požiadať 

priemyselných zákazníkov, aby znížili svoj dopyt v situácii nedostatku, sú tiež zahrnuté 

v tomto vymedzení, lebo poskytujú kapacitu, ktorá sa aktivuje len na žiadosť prevádzkovateľa 

siete. Strategické rezervy existujú v ôsmich členských štátoch, pričom Nemecko a Poľsko 

prevádzkujú program prerušiteľnosti aj inú formu strategickej rezervy. Španielsko má 

v súčasnosti najväčší počet kapacitných mechanizmov (štyri). 

cielené celotrhové

založené na množstve založené na cene

1: výzva na 

predkladanie ponúk 

na novú kapacitu

2: rezerva 4: centrálny 

nákupca

5: decentralizovaný

záväzok

6: platba za 

celotrhovú kapacitu

založené na množstve založené na cene

3: platba za cielenú 

kapacitu



 

 

12 

 

 

Tabuľka č. 1: Kapacitné mechanizmy v sektorovom zisťovaní 

 
Zdroj: Európska komisia na základe odpovedí na sektorové zisťovanie. 

6.3. Posúdenia primeranosti a štandardy spoľahlivosti 

Z odvetvového prieskumu vyplynulo, že prevažná väčšina verejných orgánov očakáva 

v budúcnosti problémy so spoľahlivosťou, hoci sa takéto problémy v súčasnosti vyskytujú 

veľmi zriedkavo. 

Členské štáty musia na určenie toho, či si tieto obavy vyžadujú zavedenie kapacitného 

mechanizmu, najskôr vykonať posúdenie stavu primeranosti. Prieskum ukazuje, že členské 

štáty takéto hodnotenia vykonávajú čoraz sofistikovanejšie. Metodiky sú však len zriedka 

porovnateľné medzi členskými štátmi. Metódy sa značne líšia, napríklad pokiaľ ide o otázku, 

či zohľadniť výrobu z iných krajín, ale aj v súvislosti so scenármi a východiskovými 

predpokladmi. To posilňuje vnútroštátne zameranie väčšiny mechanizmov a bráni 

spoločnému pohľadu na stav primeranosti, z čoho vyplýva možná potreba (spoločnej) akcie 

na úrovni EÚ alebo na regionálnej úrovni. 

Členské štáty môžu na určenie želanej úrovne bezpečnosti dodávok vymedziť „štandardy 

spoľahlivosti“, ktoré im umožnia vyvážiť prínosy spoľahlivosti s nákladmi na jej 

zabezpečenie. Počas zisťovania sa ukázalo, že na definovanie štandardov spoľahlivosti sa 

používajú značne rozdielne postupy. Štandardy spoľahlivosti sa nevymedzujú vo všetkých 

členských štátoch a bez nich neexistuje objektívne kritérium, podľa ktorého by bolo možné 

merať to, či sa v danom prípade vyžaduje kapacitný mechanizmus. Z predbežných zistení 

navyše vyplýva, že aj keď existuje štandard spoľahlivosti, málokedy vychádza zo skutočnej 

ochoty spotrebiteľov tolerovať výpadky elektriny (tzv. hodnota strateného zaťaženia alebo 

Výzva na predkladanie ponúk na novú kapacituStrategická rezerva Cielená platba za kapacitu

Belgicko ** Belgicko Taliansko

Francúzsko Dánsko ** Poľsko

Írsko ** Nemecko *** Portugalsko ***

Poľsko Španielsko ***

Švédsko

Nemecko (program prerušiteľnosti)

Írsko (program prerušiteľnosti)

Taliansko (program prerušiteľnosti) *** 

Poľsko (program prerušiteľnosti)

Portugalsko (program prerušiteľnosti)

Španielsko (program prerušiteľnosti)

Centrálny nákupca Decentrálny záväzok Platba za celotrhovú kapacitu

Írsko * Francúzsko * Írsko

Taliansko *

* plánovaný mechanizmus (alebo sa zavádza)

** minulý mechanizmus (alebo nikdy nezavedený)

*** viaceré kapacitné mechanizmy rovnakého druhu
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„VOLL“). Existuje málo dôkazov o tom, že by členské štáty, ktoré majú zavedené kapacitné 

mechanizmy, riadne spájali objem kapacity, ktorú potrebujú, s požadovanou úrovňou 

spoľahlivosti, ktorú vyjadruje ich štandard spoľahlivosti. 

Neexistencia spoločných metód na vymedzenie primeranosti výroby a štandardov 

spoľahlivosti spôsobuje, že je ťažké posúdiť potrebu existujúcich a plánovaných kapacitných 

mechanizmov, a sťažuje cezhraničnú koordináciu, keďže členské štáty vnímajú tento problém 

rozdielne. Z tohto dôvodu je zas ťažké posúdiť možnosť, že poskytovatelia prepojovacieho 

vedenia doplnia zistenú kapacitnú potrebu. Okrem toho sa neberie vždy riadne do úvahy 

prínos obnoviteľných zdrojov a reakcie na strane dopytu pre primeranosť systému. 

Zrejme teda existujú presvedčivé dôvody na lepšie zosúladenie metód používaných na určenie 

primeranosti výroby a štandardov spoľahlivosti. Pravdepodobne pôjde o zásadný prvok 

pripravovanej iniciatívy Komisie týkajúcej sa koncepcie trhu
14

. Ako sa regionálne 

a celoeurópske metodiky vyvíjajú a stávajú sa spoľahlivejšími, mali by sa čoraz viac používať 

ako základ na posúdenie potreby zavedenia kapacitných mechanizmov, najmä v rámci 

pravidiel štátnej pomoci EÚ. 

6.4. Charakteristiky kapacitných mechanizmov 

Keď členské štáty posúdia svoju situáciu primeranosti výroby a určia, že je potrebné podporiť 

výrobnú kapacitu, majú k dispozícii rôzne možnosti koncepcie vhodného kapacitného 

mechanizmu, ktorý bude riešiť identifikovaný problém. V pracovnom dokumente útvarov 

Komisie sú predstavené najdôležitejšie z týchto možností koncepcie v troch kategóriách: 

a) Oprávnenosť: kto sa môže zúčastniť na kapacitnom mechanizme? Je mechanizmus 

otvorený pre rôzne typy poskytovateľov kapacity, nové kapacity, poskytovateľov reakcie 

na strane dopytu, poskytovateľov skladovania elektriny a/alebo poskytovateľov kapacity 

v iných členských štátoch? 

b) Pridelenie kapacity: ako funguje proces výberu podporovaných poskytovateľov kapacity 

a ako sa určuje úroveň odmeny za kapacitu? 

c) Dizajn výrobku: čo sa požaduje od poskytovateľov kapacity podporovaných v rámci 

mechanizmu a čo sa stane, ak nesplnia svoje povinnosti? 

6.4.1. Oprávnenosť 

Dobre navrhnuté kritériá oprávnenosti sú dôležité na zabezpečenie optimálneho výberu 

poskytovateľov kapacity na vyriešenie identifikovaného problému bezpečnosti dodávok. 

Z predbežných zistení však vyplýva, že väčšina existujúcich kapacitných mechanizmov je 

                                                            
14  COM 2015 (340). 
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otvorená len pre obmedzený počet poskytovateľov kapacity. V niektorých prípadoch sú určití 

poskytovatelia kapacity výslovne vylúčení z účasti alebo skupina možných účastníkov je 

výslovne obmedzená na určitých poskytovateľov. V iných prípadoch členské štáty stanovujú 

požiadavky, ktoré majú rovnaký účinok, čím nepriamo obmedzujú typ alebo počet oprávnených 

poskytovateľov kapacity. Príkladmi sú požiadavky na veľkosť, normy životného prostredia, 

požiadavky na technický výkon, požiadavky na dostupnosť (zníženie), prípravný čas 

mechanizmu, t. j. čas od udelenia zmluvy o kapacite do začiatku povinnosti dostupnosti, a dĺžka 

zmluvy ponúkanej poskytovateľom kapacity. Vo veľkom počte kapacitných mechanizmov je 

prípravný čas kratší ako jeden rok, a preto je pre poskytovateľov kapacity ťažké vypracovať 

ponuky kapacity, ktoré si vyžadujú dlhší čas na plánovanie a realizáciu, najmä vybudovanie 

nových elektrární. Krátky prípravný čas preto zvyčajne nepriamo vylúči novú výrobnú kapacitu 

a v menšej miere nových poskytovateľov programov reakcie na strane dopytu. 

V rámci sektorového zisťovania sa špecificky skúmali podmienky oprávnenosti rôznych 

druhov výrobných technológií, prevádzkovateľov poskytujúcich programy reakcie na strane 

dopytu, poskytovateľov skladovania a nových a existujúcich kapacít. Skúmali sa aj lokačné 

požiadavky oprávnenosti. V jasnej väčšine existujúcich a plánovaných kapacitných 

mechanizmov sú vylúčené určité výrobné technológie. Hoci takmer všetky členské štáty 

podporujú reakciu na strane dopytu prostredníctvom nejakej formy odmeny za kapacitu, nie 

vždy súperí s ostatnými poskytovateľmi kapacity za rovnakých podmienok. 

Pokiaľ ide o zaradenie nových a existujúcich kapacít, zo sektorového zisťovania vyplynulo, 

že členské štáty sa často zameriavajú buď len na prilákanie novej kapacity, alebo len na 

zabránenie zatvoreniu existujúcej kapacity, a nezameriavajú sa na obidve možnosti. Kapacitné 

mechanizmy, ktorých sa týka zisťovanie, sú vo všeobecnosti otvorené kapacite bez ohľadu na 

svoju polohu v členskom štáte, aj keď na ostrovy sa uplatňujú osobitné pravidlá. 

Zo sektorového zisťovania vyplynulo, že selektívne mechanizmy môžu viesť k vývoju 

ďalších mechanizmov, takže sa kompenzujú zdroje kapacity, ktoré boli zo začiatku 

vynechané. Dobrým príkladom tohto efektu snehovej gule je roztrieštené prostredie 

mechanizmov platieb za kapacitu v Španielsku. Španielske elektrárne začali v roku 1997 

dostávať cielenú odmenu za kapacitu. To však nepostačovalo na riešenie problémov 

primeranosti výroby, keďže schéma bola v roku 2007 doplnená o program prerušiteľnosti 

a ešte neskôr v roku 2010 o program prednostného odosielania pre domáce zdroje (uhlie). 

Zo zisťovania tiež vyplynulo, že v prípade príliš citlivých kapacitných mechanizmov hrozí 

nadmerná odmena pre účastníkov, lebo konkurenčný tlak je slabší, keď má proces 

prideľovania len obmedzenú účasť. Poskytovatelia kapacity sú preto motivovaní predkladať 

ponuky na vyššej úrovni, ako je financovanie, ktoré skutočne potrebujú na poskytovanie 

služby dostupnosti. Ilustrujú to výsledky britskej aukcie kapacít, z ktorých vyplýva, že 

vylúčenie niektorého z oprávnených typov poskytovateľov kapacity z aukcie by viedlo 

k vyššej cene kapacity. 
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Zo sektorového zisťovania zároveň vyplynula zvyšujúca sa tendencia smerom 

k mechanizmom, ktoré sú otvorené širšej skupine možných poskytovateľov kapacity. 

Napríklad Spojené kráľovstvo zaviedlo v roku 2014 celotrhový mechanizmus centrálneho 

nákupcu pre Veľkú Britániu a v roku 2015 Francúzsko navrhlo celotrhový decentralizovaný 

kapacitný mechanizmus. Účasť rôznych poskytovateľov kapacity pomôže s väčšou 

pravdepodobnosťou zamedziť nadmernej kompenzácii a zabrániť deformáciám medzi 

rôznymi poskytovateľmi kapacity v jednom členskom štáte a v cezhraničnom obchode. 

6.4.2. Cezhraničná účasť na kapacitných mechanizmoch 

V zisťovaní sa zistilo, že hoci niektoré krajiny zohľadňujú príspevok dovozu z iných krajín 

k svojej bezpečnosti v naliehavých situáciách, máloktoré z jedenástich členských štátov, 

ktorých sa týkalo zisťovanie, umožňujú poskytovateľom kapacity v ostatných členských 

štátoch (zahraničná kapacita) zúčastniť sa na svojich kapacitných mechanizmoch. Táto 

situácia sa však mení, keďže čoraz viac členských štátov pracuje na umožnení takejto účasti. 

Spojené kráľovstvo napríklad začlenilo poskytovateľov prepojovacieho vedenia (cezhraničné 

prenosové vedenie) do aukcie kapacít v roku 2015 a Francúzsko a Írsko vypracúvajú plány na 

umožnenie cezhraničnej účasti na svojich mechanizmoch. Začlenenie cezhraničnej účasti je 

takisto v súlade s cieľom energetickej únie zabezpečiť plne funkčný a prepojený trh 

s energiou. 

Zohľadnenie dovozu pri prevádzkovaní kapacitných mechanizmov je veľmi dôležité, lebo 

zamedzuje nákladnému nadmernému obstarávaniu kapacít, ku ktorému by prišlo, ak by 

kapacitný mechanizmus na zabezpečenie sebestačnosti používal každý členský štát. Keď sa 

zahraničnej kapacite umožní účasť na kapacitnom mechanizme, odstránia sa aj narušenia 

investičných signálov, ktoré zvýhodňujú krajiny so štedrejšími kapacitnými mechanizmami 

a prospievajú etablovaným subjektom. Vytvoria sa tak aj stimuly na ďalšie investície do 

energetických prepojení. 

Začlenenie zahraničnej kapacity do kapacitných mechanizmov je technicky náročné. V júni 

2015 zasadla pracovná skupina s členskými štátmi s cieľom preskúmať problematiku 

cezhraničnej účasti na kapacitných mechanizmoch. Výsledok práce pracovnej skupiny je 

pripojený v prílohe 2 k pracovnému dokumentu útvarov Komisie, ktorý je sprievodným 

dokumentom k správe zo sektorového zisťovania vo forme prípravného dokumentu so 

zámerom podnietiť diskusiu na túto tému. Materiál predstavený v uvedenej prílohe 

nepredstavuje formálne stanovisko Komisie a nie je výsledkom tohto sektorového zisťovania, 

ale pripomienky respondentov k nemu sú v rámci tejto verejnej konzultácie vítané. 
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6.4.3. Proces prideľovania 

Ak je proces prideľovania dobre navrhnutý, z oprávnených poskytovateľov kapacity sa 

vyberie len nákladovo najefektívnejšia možnosť a určí sa cena kapacity, ktorou sa zamedzí 

nadmernej kompenzácii. V zisťovaní boli určené mnohé rôzne postupy prideľovania. 

Najdôležitejšie rozlíšenie je medzi administratívnym a súťažným procesom prideľovania. 

V administratívnom procese prideľovania sú všetci oprávnení poskytovatelia kapacity 

vyberaní bez súťaže a odmenu za kapacitu stanovujú vopred orgány členských štátov alebo sa 

dvojstranne dohodne medzi členským štátom a poskytovateľom kapacity. Naopak, 

v súťažnom procese prideľovania sa oprávnení poskytovatelia kapacity zúčastňujú na postupe 

predkladania ponúk a odmena za kapacitu je výsledkom tohto procesu. V jedenástich 

členských štátoch, ktorých sa zisťovanie týkalo, sú administratívny a súťažný proces rovnako 

bežné, ale súťažné procesy predkladania ponúk sa vyskytujú viac v mechanizmoch 

zavedených v posledných rokoch. Spojené kráľovstvo usporadúva aukcie kapacity od roku 

2014. Francúzsko práve vytvára trh na obchodovanie s osvedčeniami o kapacite. Írsko 

a Taliansko prestávajú používať administratívny proces prideľovania a plánujú prideľovať 

kapacitné produkty prostredníctvom aukcií. 

Zo sektorového zisťovania vyplynulo, že administratívne procesy prideľovania 

pravdepodobne neukazujú skutočnú hodnotu kapacity, takže pravdepodobnosť, že budú 

nákladovo efektívne, je malá. Napríklad v Španielsku sa po zavedení súťažnej aukcie cena za 

službu prerušiteľnosti znížila takmer o polovicu. Naopak, v súťažných procesoch 

prideľovania sa v zásade lepšie ukáže skutočná hodnota kapacity, ale zo skúseností vyplýva, 

že to platí, len ak koncepcia procesu prideľovania a štruktúra trhu naozajstnú súťaž umožňujú. 

Proces prideľovania, v ktorom sa neukáže naozajstná hodnota kapacity, pravdepodobne 

nebude vysielať vhodné investičné signály. Ak je odmena za kapacitu príliš vysoká, kapacitný 

mechanizmus udržuje na trhu nepotrebnú kapacitu alebo dokonca prináša novú kapacitu 

v situáciách nadmernej kapacity. Ak je na druhej strane odmena príliš nízka, existujúce 

elektrárne odídu z trhu, alebo sa do novej kapacity nebude investovať. 

Forma procesu prideľovania v kapacitnom mechanizme môže ovplyvniť aj hospodársku súťaž 

na trhu s elektrinou. Pri zisťovaní sa napríklad zistilo, že na koncentrovaných trhoch môžu 

decentralizované kapacitné mechanizmy (t. j. keď sú samotní dodávatelia zodpovední za 

odhad a obstaranie požadovanej kapacity) pôsobiť ako prekážka vstupu na trh, ako napríklad 

mechanizmus, na ktorého vývoji sa pracuje vo Francúzsku. Dôvodom je skutočnosť, že noví 

účastníci odhadujú svoje budúce potreby kapacity horšie ako etablované spoločnosti s veľkou 

a stabilnou základňou zákazníkov. 
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6.4.4. Kapacitný produkt 

Všetky kapacitné mechanizmy zahŕňajú určité povinnosti, ktoré poskytovatelia kapacity 

musia plniť za odmenu. Tieto povinnosti sa pohybujú od pomerne základnej povinnosti 

vybudovať a prevádzkovať elektráreň, cez povinnosti spojené s plnením pokynov 

prevádzkovateľa siete (napr. pokynov zapnúť zariadenie a vyrábať elektrinu), po povinnosti, 

ktoré sú čoraz komplexnejšie (napr. možnosti spoľahlivosti vyžadujúce vrátenie finančných 

prostriedkov, keď referenčná cena presiahne realizačnú cenu). 

Na otázku, čo sa stane, keď si poskytovatelia kapacity nesplnia svoje povinnosti (sankcie), 

existuje mnoho rôznych odpovedí. V niektorých mechanizmoch sú poskytovatelia kapacity 

jednoducho vylúčení z prijímania budúcich platieb, ale vo väčšine z nich sa vyžaduje 

povinnosť vrátiť prijaté platby alebo zaplatiť dodatočnú pokutu. 

V rámci zisťovania sa zistilo, že keď sú povinnosti obmedzené a sankcie za nedodržiavanie 

povinnosti malé, motivácia elektrární, aby boli spoľahlivé, je nedostatočná. Pri zisťovaní sa 

odhalilo aj určité napätie medzi efektívnym režimom sankcií v kapacitnom mechanizme 

a neželanými účinkami na fungovanie trhu. Tvorcovia politiky by mohli sankcie kapacitných 

mechanizmov považovať za náhradu cien nedostatku elektriny. V oboch prípadoch vznikajú 

signály na výrobu alebo zníženie dopytu v situáciách nedostatku. Signál pre dovoz v rámci 

vnútorného trhu však sankcie kapacitných mechanizmov neposkytujú, takýto signál poskytujú 

len ceny elektriny. Členské štáty by preto mali dávať pozor, aby sa signály vyplývajúce 

z ceny elektriny nenahradili kapacitnými mechanizmami. 

Ďalej sa zistilo, že mechanizmy, ktoré sa týkajú reakcie na strane dopytu, zvyčajne zahŕňajú 

pre poskytovateľov programov reakcie na strane dopytu iné povinnosti ako pre výrobcov. 

Určité odlišovanie povinností a sankcií medzi výrobou a reakciou na strane dopytu môže byť 

prinajmenšom krátkodobo opodstatnené na umožnenie rozvoja reakcie na strane dopytu. 

6.5. Predbežné závery o hodnotení rôznych druhov kapacitných mechanizmov 

Komisia na základe uvedených zistení vyvodzuje tieto predbežné závery o tom, či sú 

kapacitné mechanizmy schopné zabezpečiť bezpečnosť dodávok elektriny a ako kapacitné 

mechanizmy ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu EÚ s energiou. 

 Harmonizované a transparentnejšie spôsoby stanovenia stupňov primeranosti výroby 

a štandardy spoľahlivosti by prispeli k objektivizácii potreby rôznych úrovní intervencie 

a k zlepšeniu cezhraničnej porovnateľnosti. 

 

 Šesť rôznych druhov kapacitných mechanizmov (pozri taxonómiu uvedenú vyššie) nie je 

rovnako vhodných na riešenie problémov s kapacitou. Optimálna voľba závisí od povahy 

problému primeranosti výroby, ktorý sa má riešiť (celotrhový alebo miestny; dlhodobý 

alebo prechodný) a od štruktúry trhu členského štátu s elektrinou (stupeň koncentrácie). 
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 Zo šiestich druhov kapacitných mechanizmov existuje pri dvoch druhoch 

(t. j. mechanizmy založené na cene, v rámci ktorých sa poskytujú platby za celotrhovú 

alebo cielenú kapacitu) riziko nadmernej kompenzácie poskytovateľov kapacity, lebo tí sa 

spoliehajú na administratívne určenie ceny a nie na súťažný proces prideľovania. 

 

 Riziko nadmernej náhrady je nižšie pri zvyšných štyroch druhoch kapacitných 

mechanizmov, ktoré sa môžu týkať riešenia konkrétnych obáv o primeranosť výroby. 

Výber najvhodnejšieho modelu závisí od presného problému primeranosti, ktorý treba 

vyriešiť. 

 

 Výzvy na predkladanie ponúk na novú kapacitu a strategické rezervy môžu byť 

vhodné na riešenie prechodného problému s kapacitou. Výzva na predkladanie ponúk 

umožňuje nové investície a strategické rezervy sa zvyčajne využívajú na to, aby sa 

nemuseli zatvoriť existujúce elektrárne. Ani jedným z týchto dvoch modelov sa 

neriešia základné zlyhania trhu, ale obidva ponúkajú možnosť preklenúť kapacitný 

rozdiel, kým sa nedokončia trhové reformy, aby trh s elektrinou mohol poskytovať 

dostatočné investičné stimuly, alebo kým sa nezavedie vhodnejší dlhodobý kapacitný 

mechanizmus. Tieto modely by preto mal sprevádzať dôveryhodný plán do 

budúcnosti. 

 

 Mechanizmy centrálneho nákupu a mechanizmy decentralizovaných záväzkov by 

v závislosti od úrovne súťaže na príslušnom trhu mohli byť vhodnou možnosťou 

riešenia dlhodobejšieho a všeobecnejšieho problému s primeranosťou. Tieto dva druhy 

kapacitných mechanizmov dokážu lepšie prilákať nové kapacity a umožňujú priamu 

súťaž medzi výrobou a reakciou na strane dopytu, čím sa vytvára silnejšia súťaž 

o odmenu za kapacitu a v dôsledku čoho sa ukazuje skutočná hospodárska hodnota 

kapacity. 

 

 Vo všetkých prípadoch musia byť kapacitné mechanizmy navrhnuté starostlivo, 

s osobitnou pozornosťou venovanou transparentným a otvoreným pravidlám účasti 

a s kapacitným produktom, ktorý nenaruší fungovanie trhu s elektrinou. Najmä ceny 

elektrickej energie by mali naďalej poskytovať signál nedostatku, aby sa elektrina mohla 

v správnom čase dovážať z iných členských štátov. 

Tieto predbežné závery sa zameriavajú predovšetkým na schopnosť rôznych kapacitných 

mechanizmov riešiť problémy s bezpečnosťou dodávok elektriny nákladovo najefektívnejším 

spôsobom, ktorý čo najmenej narúša fungovanie trhu. Kapacitné mechanizmy môžu však 

ovplyvniť zmes zdrojov používaných na výrobu, a preto medzi nimi a politickými nástrojmi 
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zameranými na podporu dekarbonizácie existuje určitá interakcia. Podľa usmernení o štátnej 

pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky
15

 by sa pri vytváraní kapacitných 

mechanizmov mali zohľadniť tieto vplyvy s cieľom prispieť k celkovej súdržnosti 

energetickej politiky EÚ na trhoch s elektrinou. 

Komisia v rámci verejnej konzultácie vyzýva zainteresované strany, aby predložili 

pripomienky k týmto predbežným záverom. Definitívnejšie závery vyvodí vo svojej 

záverečnej správe, v ktorej členským štátom a účastníkom trhu ešte viac objasní, ako bude 

uplatňovať pravidlá štátnej pomoci EÚ pri posudzovaní kapacitných mechanizmov 

v budúcnosti. 

7. Ďalšie kroky 

Komisia touto predbežnou správou a pripojeným pracovným dokumentom útvarov Komisie 

predkladá odvetviu a členským štátom na konzultáciu svoje predbežné zistenia a predbežné 

závery zo sektorového zisťovania týkajúceho sa kapacitných mechanizmov. V najbližších 

mesiacoch bude aktívne spolupracovať so zainteresovanými stranami s cieľom predložiť 

konečnú správu neskôr v priebehu tohto roka. Komisia použije záverečnú správu na 

posúdenie kapacitných mechanizmov oznámených v súvislosti so štátnou pomocou 

a vypracuje legislatívne návrhy o revidovanej koncepcii trhu s elektrinou. 

                                                            
15  Pozri ods. 233 písm. e) usmernení: „Opatrením by sa: [...] mali uprednostňovať nízkouhlíkoví 

výrobcovia v prípade rovnocenných technických a hospodárskych parametrov“ a ods. 220 „Pomoc na 

primeranosť výroby môže byť v rozpore s cieľom postupne zrušiť environmentálne škodlivé dotácie, 

a to vrátane dotácií pre fosílne palivá. Členské štáty by preto mali zvážiť predovšetkým alternatívne 

spôsoby dosiahnutia primeranosti výroby, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na cieľ postupného 

zrušenia environmentálne alebo ekonomicky škodlivých dotácií, ako je napríklad uľahčenie riadenia 

strany dopytu a posilnenie prepojovacej kapacity.“ 
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