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Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operators, 

“NEMOs”) a provozovatelé přenosových soustav (Transmission System Operators, “TSOs”) z 

Rakouska, Německa, Polska a zemí regionu propojeného trhu 4M (4M Market Coupling “4M 

MC”), jmenovitě z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska, úspěšně zahájili dne 

25.1. 2021 společné testy projektu propojení regionu 4M MC s regionem MRC (Interim 

Coupling). 

 

V první fázi testování (FIT – Full Integration test) účastníci projektu provedou tzv. End-to-End 

testování na regionální úrovni, které zhodnotí celkovou připravenost prostředí a ověří funkčnost 

mezi všemi systémy zahrnutými v Market Coupling procesu. Po úspěšném dokončení FIT testů, 

zúčastněné strany zahájí testování jednotlivých provozních postupů ve fázi tzv. Simulation 

Integration Testing (SIT). Zmíněné End-to-End testování jednotlivých provozních postupů 

bude testováno i mimo oblast Interim Coupling projektu společně napříč SDAC regionem 

(jednotný denní trh s elektřinou v rámci celé Evropy).  

 

Účastníci projektu v současné době plánují testování s účastníky trhu (Member Tests), které by 

podle harmonogramu mělo proběhnout v druhé polovině dubna 2021. Veškeré informace 

o průběhu tohoto společného testování budou představeny na workshopu plánovaném před 

zahájením těchto testů, kde bude také prostor k vysvětlení očekávaných změn procesů na 

denním trhu. Účastníci trhu budou i nadále informováni o očekávaných změnách v procesech 

denního trhu i o plánovaném workshopu. Konkrétní informace budou v předstihu 

komunikovány. 

 

 

 

 

******* 

Cílem projektu “DE-AT-PL-4M MC”, označovaného také jako projekt “Interim Coupling”, je 

propojení hranic regionu 4M MC s celoevropským multiregionálním projektem (Multi Regional 

Coupling, MRC) zavedením implicitního přidělování kapacity na základě NTC na šesti 

evropských hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Úspěšným 

dokončením projektu a spojením 4M MC a MRC regionu dojde k  propojení trhů v SDAC 

regionu, které vytvoří jednotný denní trh s elektřinou v rámci celé Evropy.  


