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Zahájení zveřejňování výsledků 

 

Projekt propojení denních trhů na základě výpočtu přeshraničních kapacit 

založeném na fyzikálních tocích elektřiny (Core FB MC) vstupuje do další etapy, která 

představuje postupný přechod do externí fáze testování výpočtu přeshraničních 

kapacit (tzv. external parallel run). V rámci této fáze dojde k prvnímu zveřejňování dat 

pocházejících z flow-based výpočtu přeshraničních kapacit a s nimi spojených 

simulovaných výsledků Market Coupling. Na základě těchto výsledků se účastníci trhu 

mohou lépe připravit na spuštění projektu Core FB MC. 

 

Upozornění pro účastníky trhu: 

Projektové strany by rády dále zdůraznily, že na začátku externího testování nebude 

v rámci výpočtu kapacit k dispozici nástroj NRAO (optimalizace nenákladových 

nápravných opatření). Pro provozovatele přenosových soustav spoléhající se na 

využívání nenákladových nápravných opatření (zvláště RTE) představuje tato 

skutečnost zásadní omezení, které může způsobit rozdílnost výsledků. Provozovatelé 

přenosových soustav z regionu Core aktivně pracují na dodání tohoto nástroje a budou 

informovat účastníky trhu o pokrocích při jeho zavádění. 

 

 

Projekt bude nejdříve zveřejňovat pouze výsledky pro vybrané dny (tedy v režimu  0 

až 7 dní týdně) pokud budou považovány za dostatečně vypovídající : 

 

 



 

 

Core FB MC 

 

Účastníci projektu Core FB se v nadcházejících měsících zaměří na stabilizaci 

výpočetních postupů. Jakmile bude zajištěno spolehlivé zveřejňování dat v režimu 7 

dní/týden, budou o tom účastníci trhu informováni. 

 

Do výpočtu rovněž vstupují některé zjednodušující předpoklady a omezení, které je 

nutno vzít v úvahu při interpretaci výsledků.  Jejich aktuální přehled je zveřejněn na 

webových stránkách JAO, sekci „Core FB DA Parallel Run“: 

https://www.jao.eu/support/resourcecenter/overview?parameters=%7B%22IsCore%2 
2%3A%22True%22%7D 

 

První výsledky výpočtu přeshraničních kapacit (pro vybrané obchodní dny 47. týdne - 

16. – 22. listopadu 2020) by měly být pro dostatečně representativní obchodní dny 

zveřejněny na stránkách JAO nejpozději 6. prosince a výsledky simulace Market 

Coupling následně 13. prosince.  

 

Plán předpokládaného výpočtu a zveřejňování kapacit je následující: 

• Týden X (obchodní dny Po-Ne): denní výpočet přeshraničních kapacit z D-2 

do D-1  

• Týden X + 14 dní (pátek): zveřejnění přeshraničních kapacit  

• Týden X + 21 dní (sobota): zveřejnění výsledků simulace Market Coupling  

 

 

Aktualizovaný harmonogram projektu  

V návaznosti na doporučení Evropské komise a národních regulačních úřadů 

implementovat nejdříve projekt DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) a následně Core 

FB MC, byl aktualizován harmonogram projektu. Termín spuštění Core FB MC je nově 

plánován na únor roku 2022.  

 

 

Propojení denních trhů využívajících přeshraniční kapacity získané 

výpočtem založeným na fyzikálních tocích v region Core (Core FB MC) 

Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) projekt si klade za cíl vyvinout a 

implementovat propojení denních trhů využívajících přeshraniční kapacity získané 

výpočtem založeným na fyzikálních tocích napříč celým regionem Core v rámci  

 



 

 

Core FB MC 

 

jednotného propojení denních trhů (SDAC). Region pro výpočet kapacit Core je tvořen  

nabídkovými zónami následujících členských států EU: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, 

Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, 

Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 

 

Prostředky komunikace 

Otázky ohledně projektu Core FB MC a také ohledně external parallel run je možné 

pokládat v Q&A fóru:  

http://coreforum.my-ems.net/ 

 

Účastníci trhu, kteří by rádi sledovali vývoj projektu ve větších podrobnostech, se 

mohou připojit k tzv. Core Consultative Group (CCG), kde budou dostávat pravidelné 

informace o projektu, pozvánky na telekonference a setkání. Přihlášení do skupiny 

prostřednictvím emailu CoreCG@magnus.nl.  
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