
Praha, 6. října 2014 

 

Vážení účastníci trhu,  

členové projektu 4M MC s potěšením oznamují zahájení testování pro účastníky trhu. Níže 
naleznete veškeré informace potřebné k účasti k testování, které bude probíhat v pracovních 
dnech od 13.10. 2014 do 24.10.2014.  
 

Předmět testování 

Cílem testování je poskytnout přehled o jednotlivých procesech  4M MC, postupech 
a časových intervalech vztahujících se ke každodennímu provozu zejména časovým 
uzávěrkám a zveřejnění výsledků.  Testovány budou rovněž postupy a časové intervaly 
týkající se 4M MC fallback procedur. 
 
Mějte prosím na paměti, že testování pro účastníky trhu nereflektuje skutečné ceny a objemy 
v rámci CZ-SK-HU-RO Market Coupling. Všechny ceny a objemy zveřejněné v průběhu 
testování, stejně jako uzavřené kontrakty v testovacím prostředí, jsou zcela fiktivní a nejsou 
určeny k analýzám cen či objemů obchodů. Zúčtování a vypořádání nebude v rámci testů 
simulováno, stejně jako nominace do příslušných TSO. Testování bude ukončeno 
zveřejněním výsledků obchodování. 
 
S cílem zajistit dostatečnou likviditu a zabránit riziku výkyvu cen budou i ze stran jednotlivých 
burz podávány fiktivní nabídky. 
 

Harmonogram testování 

Testování pro účastníky trhu bude probíhat ve všední dny počínaje 10. říjnem 2014 
a ukončeno bude 24. října 2014. 
 
Normální průběh:  Normální průběh bude testován ve dvou termínech 
• pondělí 13. října 
• pondělí 20. října 
 
Modifikace ATC hodnot: Modifikace ATC hodnot bude testována ve dvou termínech 
• úterý 14. října 
• úterý 21. října 
 
Druhá aukce: Proces druhé aukce bude testován ve dvou termínech 
• středa 15. října 
• středa 22. října 
 
Fallback procedura: Pro Decoupling budou nasimulovány dvě situace.  Decoupling v rané 
fázi a úplný decoupling 
• čtvrtek 16. října (decoupling v rané fázi) 
• pátek 17. října (úplný decoupling) 
• čtvrtek 23. října (decoupling v rané fázi) 
• pátek 24. října (úplný decoupling) 

 
 
Testy budou probíhat v odpoledních hodinách, aby se předešlo narušení činností na trhu 
(tj. vypořádání denního trhu), které probíhají v dopoledních hodinách. Během testovacích 



dnů se bude postupovat dle harmonogramu uvedeného v příloze Member_testing_scenario, 
který současně indikuje posun testovaných operací oproti reálnému provozu. 
 

Proces registrace 

V případě zájmu o účast v testování Vás žádáme o zaslání vyplněného Registračního 
formuláře k testování do 10. října 2014 na market@ote-cr.cz. Cílem registrace je zajistit, aby 
zaregistrovaný účastník obdržel veškeré informační emaily během testování, aniž by došlo 
k  narušení jeho průběhu. 
 

Přístup do testovacího prostředí obchodního systému OTE 

Pro přístup do obchodního systému OTE - testovacího prostředí (OTE Sandbox) a účast 
v testování CZ-SK-HU Market Coupling, je nezbytné mít zřízen přístup do tohoto testovacího 
prostředí. V případě, že nemáte přístup zřízen, prosím kontaktujte nás na níže uvedených 
adresách (rádi bychom upozornili, že je nyní omezen přístup na testovací obchodovací 
obrazovku DT – tato část systému není nutná pro ověření přístupu do testovacího prostředí 
a bude zpřístupněna před začátkem testování, tj. nejpozději v pátek 10. 10. 2014) 
 
Doporučujeme Vám ověřit si funkčnost přístupu do testovacího prostředí nejméně dva 
pracovní dny před zahájením testování. 
 
 
Pro přístup do testovacího prostředí (OTE Sandbox) prosím použijte odkaz: 
https://portal.sand.ote-cr.cz/otemarket/ 
 
Kontakt OTE: 
Telefon:          +420 296 579 173 
E-Mail:            market@ote-cr.cz 
 
 

Přístup do testovacího prostředí Stínových aukcí pro hranici CZ-SK 

V případě decouplingu 4M MC budou moci účastnící trhu zadávat / editovat své nabídky ve 
Stínové aukci (na kartě nabídky) pro CZ – SK hranici prostřednictvím Damas Energy Test 
Systému provozovaného společností ČEPS ( https://dae-trial.ceps.cz/ ). 
 
Účastníci trhu se mohou přihlásit se stejnými uživatelskými údaji, které používají pro 
produkční prostředí Damas Energy. Pokud ne, prosím obraťte se na operátory ČEPS na níže 
uvedených kontaktech. 
 
Pravidla Stínové aukce naleznete zde: 
http://www.ceps.cz/ENG/Data/Dokumenty/Pages/SmlouvyPrS.aspx 
 
Kontakt ČEPS: 
Telefon:          +420 211 044 812 
E-Mail:            Helpdesk.trade@ceps.cz 
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