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Mechanismus korekce trhu
Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí mechanismus korekce trhu  

na ochranu občanů a hospodářství před nadměrně vysokými cenami

Komise pokračovala v reakci na probíhající energetickou krizi tím, že navrhla 

mechanismus korekce trhu na ochranu podniků a domácností v EU před nadměrnými 

výkyvy cen plynu.
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Návrh vychází z řady opatření, která Komise v uplynulém roce přijala k řešení problému 

vysokých cen energií.

Cíl

→ zabránit obdobím extrémně vysokých cen plynu, která mohou být částečně způsobena  

i neefektivností mechanismů tvorby cen

→ doplnit opatření zaměřená na snížení poptávky po plynu 

→ snížit volatilitu na evropských trzích s plynem 

→ zajistit bezpečnost dodávek plynu

→ zmírnit nadměrné ceny, ale strukturálně neměnit jejich úroveň

→ zavést mechanismus korekce trhu, který:

– musí působit jako účinný nástroj proti případům mimořádně vysokých cen plynu 

–  může být aktivován pouze v případě, že ceny dosáhnou výjimečné úrovně  

(ve srovnání se světovými trhy), aby se zabránilo významnému narušení trhu 

a přerušení smluv o dodávkách, což by mohlo způsobit závažná rizika v oblasti 

bezpečnosti dodávek
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Strop je navržen tak, aby byl aktivován pouze za výjimečných okolností a aby řešil 

případy nadměrných cen s potenciálně krátkým trváním. Mechanismus může být 

aktivován, pokud zvýšení cen v TTF nesouvisí s cenami na jiných burzách.

DŮVODY

dodávky energie jsou používány jako zbraň

ceny zemního plynu v celé EU dosáhly zatím nejvyšších zaznamenaných hodnot

prudký nárůst cen výrazně poškodil evropské hospodářství a měl vedlejší dopady na ceny 

elektřiny a zvýšení celkové inflace

v říjnu 2022 Komise navrhla:

–  dodatečná opatření zaměřená konkrétně na řešení vysokých cen plynu a posílení  

bezpečnosti dodávek plynu prostřednictvím společného nákupu, solidarity v případě 

nouze, nové referenční cenové hodnoty pro zkapalněný zemní plyn a dočasného limitu, 

který by zabránil extrémním výkyvům na trzích s deriváty 

–  právní základ pro mechanismus korekce trhu s cílem řešit mimořádně vysoké ceny plynu 

v krátkodobém horizontu
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PLATNOST
 

 mechanismus korekce trhu 

 může být v případě schválení aktivován od 1. 1. 2023

 měl by zůstat v platnosti po dobu jednoho roku

 může být prodloužen na základě výsledků přezkumu, který má být proveden do listopadu 2023

Cenová úroveň byla zvolena tak, aby stanovený strop neohrozil schopnost získat LNG  

z globálního trhu do EU.

POSTUP
 

1) bezpečnostní cenový strop ve výši 275 eur pro měsíční deriváty TTF (referenční hodnota pro 

ceny plynu) – mechanismus by byl aktivován automaticky, pokud by byly splněny podmínky:

   vypořádací cena derivátu TTF s plněním v následujícím měsíci je po dva týdny vyšší  

než 275 eur

   ceny TTF jsou o 58 eur vyšší než referenční cena LNG po dobu deseti po sobě jdoucích 

obchodních dnů během dvou týdnů

    při splnění podmínek Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů 

(ACER) zveřejní oznámení o korekci trhu a následující den vstoupí v platnost me-

chanismus cenové korekce

2) ochranná opatření k zajištění bezpečnosti dodávek a stability trhu – cenový strop má být ome-

zen pouze na jeden produkt futures (měsíční TTF), takže účastníci trhu budou moci nakupovat plyn 

na spotovém a mimoburzovním trhu

   návrh vyžaduje, aby členské státy do dvou týdnů od aktivace mechanismu korekce trhu 

oznámily, jaká opatření přijaly ke snížení spotřeby plynu a elektřiny

K pozastavení mechanismu může dojít:

   automaticky, mechanismus bude deaktivován, pokud jeho fungování již není odůvodně-

no situací na trhu se zemním plynem, zejména pokud v deseti po sobě jdoucích  

obchodních dnech již není překročen stanovený rozdíl mezi cenou TTF a cenou LNG

  rozhodnutím Komise, pokud jsou zjištěna rizika pro bezpečnost dodávek v EU


