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Dne 22. září 2020 obdrželi národní regulátoři z Rakouska, Německa, Polska a států 4M Market 
Coupling (4M MC), konkrétně z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska, pokyny od 
Evropské komise (DG ENER) pro příslušné provozovatele přenosových soustav a nominované 
organizátory trhu s elektřinou účastnící se projektu DE-AT-PL-4M MC (označovaného také jako 
projekt 'Interim Coupling'). Těmito pokyny Evropská komise stanovuje priority pro včasnou 
implementaci projektu Interim Coupling. Národní regulátoři si vyžádali tyto pokyny po 
dlouhotrvajících diskuzích, které následovaly po identifikaci překážek bránících včasné implementaci 
projektu Interim Coupling, a které v prvním čtvrtletí letošního roku identifikovalo několik 
projektových stran. Tyto překážky byly způsobeny vzájemnou závislostí jednotlivých paralelně 
probíhajících evropských projektů, jako například CORE FB MC, Allegro, NorNed, Polish MNA, které 
měly za následek zpoždění implementace projektu Interim Coupling.  
 
DG ENER považuje postupnou implementaci projektu Interim Coupling, následovanou projektem 
Core Flow Based Market Coupling (Core FB MC), za nejlepší variantu dalšího rozvoje. Důvodem je 
skutečnost, že projekt Interim Coupling zajistí vytvoření jednotného denního trhu a jeho zásadní 
geografické rozšíření na všechny relevantní EU hranice v nejkratším možném čase a také zajistí nárůst 
celospolečenského přínosu pro účastníky trhu. V neposlední řadě DG ENER uvádí, že přidanou 
hodnotou projektu Interim Coupling je zajištění rozšíření jednotného propojení trhu také na státy 
střední a východní Evropy i v případě, že by v budoucnu došlo ke zpoždění při implementaci projektu 
Core FB. Implementace projektu Interim Coupling také umožní srovnání výsledků obchodování z 
externího paralelního běhu projektu Core FB MC s produkčními daty při použití NTC (Net Transfer 
Capacity) metody pro výpočet kapacit. Dle uvedeného pokynu je aktuální odhadovaný termín 
spuštění projektu Interim Coupling stanoven na duben roku 2021. 
 
Projekt Interim Coupling se ve svých dalších krocích zaměří na aktualizaci časového plánu, finalizaci 
zbývajících otevřených bodů, interní testování (aktuálně plánováno na začátek roku 2021) a také na 
testování s externími subjekty.  
 
Pokyn Evropské komise je dostupný v anglickém jazyce ZDE 

https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/zpravy_ote/dg-ener-guidance-on-prioritisation-of-projects-in-day-ahead.pdf

