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SIDC: Rekordní měsíce a přivítání nových účastníků 

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (NEMOs) a provozovatelé přenosových soustav 
(PPS) účastnící se projektu jednotného propojení vnitrodenního trhu (SIDC) s potěšením 
oznamují významný nárůst uzavřených obchodů v rámci SIDC (dříve známého pod zkratkou 
XBID) u zemí z druhé vlny lokálních implementačních projektů, která se uskutečnila v listopadu 
minulého roku. Od prvního spuštění v červnu 2018 bylo uzavřeno na 36 mil. obchodů 
spojených také s nárůstem objemu těchto obchodů (zejména v sedmi zemích druhé vlny), což 
dokazuje, že systém funguje spolehlivě. K projektu se také připojuje Slovensko (OKTE (NEMO) 
a SEPS (PPS)). 

Po spuštění druhé vlny dne 19. listopadu 2019 zaznamenali NEMOs ze sedmi přistupujících zemí 
výrazné nárůsty zobchodovaných objemů ve srovnání s obdobím před jejím spuštěním. 
V prvních třech měsících přeshraničního obchodování (prosinec 2019, leden a únor 2020) HUPX, 
maďarský NEMO, zaznamenal průměrné měsíční objemy ve výši zhruba 75 600 MWh, pro 
srovnání, ve stejném období roku 2018 jeho průměrné měsíční objemy byly 7 600 MWh.   
Společnost BSP Southpool ze Slovinska oznámila za stejné období jako HUPX nárůst měsíčních 
průměrných objemů z přibližně 15 000 MWh na 85 600 MWh. OTE, český NEMO, vykázal za toto 
období až osminásobný nárůst v měsíčních objemech na zhruba 400 000 MWh. CROPEX, 
chorvatský NEMO, uvedl, že nyní měsíčně zobchoduje 24 100 MWh v porovnání s 6 300 MWh 
před spuštěním projektu. Objemy na trhu TGE, polského NEMO, také vykazují významný nárůst 
průměrných měsíčních objemů kolem 95 000 MWh ve srovnání s dřívějšími 3 000 MWh. 
OPCOM, rumunský NEMO, zaznamenal průměrné měsíční objemy ve výši 59 700 MWh oproti 
26 000 MWh z předchozího roku. A nakonec IBEX, bulharský NEMO, zaznamenal více než 
dvojnásobný nárůst v měsíčních objemech*. 
 
SIDC v současnosti propojuje vnitrodenní trhy 22 zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, 
Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, 
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Slovinska, Španělska 
a Švédska. Třetí vlna rozšíření jednotného integrovaného evropského vnitrodenního trhu o Itálii 
a Řecko se očekává v prvním čtvrtletí roku 2021. 
__________________________________________________________________________ 
 

O projektu SIDC: 

Řešení SIDC je založeno na společném centrálním IT systému, který je složen ze tří modulů tzv. Shared Order Book 
(SOB), Capacity Managent Module (CMM) a Shipping Module (SM). Centrální řešení umožňuje párovat nabídky 
zadané účastníky trhu v jedné nabídkové zóně s nabídkami zadanými účastníky trhu v jakékoli jiné propojené 
nabídkové zóně, pokud existuje dostupná přeshraniční kapacita pro přenos energie mezi dotčenými zónami. Řešení 
SIDC podporuje implicitní kontinuální obchodování, a dále, v případě lokálního rozhodnutí příslušných 
vnitrostátních regulačních orgánů, i explicitní přeshraniční obchodování, a je plně v souladu s cílovým modelem EU 
pro integrovaný vnitrodenní trh s elektřinou.  

Celoevropské propojení vnitrodenních trhů je klíčovým prvkem pro dokončení evropského vnitřního trhu s energií. 
S rostoucím podílem intermitentních zdrojů v evropském výrobním mixu je propojení vnitrodenních trhů 
přeshraničním obchodováním důležitým nástrojem pro účastníky trhu k udržení rovnováhy. Účelem iniciativy SIDC 
je zvýšit celkovou účinnost vnitrodenního obchodování. 

*Období pro srovnání měsíčních objemů jsou prosinec 2018/leden 2019/únor 2019 a prosinec 2019/leden 
2020/únor 2020. 


