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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa článku 9 

ods. 5 a ods. 6 písm. a) Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým 

sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia v spojení s § 4 ods. 

1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci schválenia Návrhu 

plánu spoločného výkonu funkcií MCO v súlade s článkom 7 ods. 3  

 

r o z h o d o l 

 

 

tak, že s ch v a ľ u j e Návrh konečného plánu spoločného výkonu funkcií MCO 

v súlade s článkom 7 ods. 3 Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa 

ustanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia predložený 

nominovaným organizátorom trhu s elektrinou OKTE, a. s. Mlynské nivy 59/A, 821 09 

Bratislava, IČO 45 687 862 dňa 18. 04. 2017 v tomto znení: 

 

 

  Nakoľko: 

1. Tento dokument je spoločným návrhom, ktorý bol vypracovaný všetkými nominovanými 

organizátormi trhu s elektrinou (ďalej tiež „NEMO“ alebo „nominovaný organizátor“) pre 

postup, podľa ktorého nominovaní organizátori spoločne nastavia a budú vykonávať 

funkcie organizátora market couplingu (ďalej tiež „projekt MCO“) v súlade s článkom 7 

ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre 

prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej tiež „nariadenie CACM“).  

2. Funkcie MCO zahŕňajú vypracovanie a správu algoritmov, systémov a postupov pre 

jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov, spracovanie vstupných údajov o 

medzioblastnej kapacite a obmedzeniach pri prideľovaní, ktoré boli poskytnuté 

koordinovanými kalkulačkami kapacity, činnosť cenového couplingu a algoritmu 

priebežného obchodovania a validáciu a zasielanie výsledkov jednotného day-ahead (DA) 

a intraday (ID) couplingu smerom k nominovaným organizátorom (ďalej tiež „funkcie 

MCO“). 

3. Projekt MCO zohľadňuje všeobecné zásady a ciele vymedzené v nariadení CACM. 

Projekt MCO obsahuje predovšetkým výklad potrebných návrhov dohôd medzi 

nominovanými organizátormi a tretími stranami, navrhovaný harmonogram pre 

implementáciu, ktorý nie je dlhší ako 12 mesiacov, popis očakávaného vplyvu projektu 

MCO na dosiahnutie cieľov nariadenia CACM a popis očakávaného vplyvu pravidiel a 

podmienok alebo metodík na zriadenie a vykonávanie funkcií MCO. 
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4. Pred nadobudnutím účinnosti nariadenia CACM zaviedli energetické burzy niekoľko 

dobrovoľných regionálnych projektov, ktoré majú rozvíjať, zavádzať a prevádzkovať 

riešenia pre denný (day-ahead) a vnútrodenný (intraday) market coupling. Tieto 

regionálne projekty podporovali dokončenie a účinné fungovanie vnútorného trhu s 

elektrinou. Pre účinnú realizáciu projektu MCO navrhujeme vytvoriť jednotné prepojenie 

day-ahead a intraday trhov na základe existujúcich riešení vyvinutých v rámci týchto 

dobrovoľných projektov. 

5. Projekt MCO navrhuje riadiacu štruktúru pre nominovaných organizátorov, aby spoločne 

nastavili a vykonávali funkciu DA MCO a ID MCO, ktorá nadväzuje na riešenia vyvinuté 

v rámci týchto dobrovoľných projektov. Štruktúra riadenia navrhovaná v projekte MCO 

obsahuje nasledujúce zmluvy: jedna „dohoda o spolupráci všetkých nominovaných 

organizátorov“ (ďalej tiež „ANCA“), dve „prevádzkové dohody nominovaných 

organizátorov“ (jedna pre day-ahead a jedna pre intraday) a skupinu zmlúv medzi 

nominovanými organizátormi a tretími stranami poskytujúcimi služby potrebné pre 

zabezpečenie funkcií MCO. 

6. ANCA bude vypracovaná na základe zásad, ktoré boli stanovené v projekte MCO a bude 

otvorená pre všetkých nominovaných organizátorov. Projekt MCO obsahuje najmä 

ustanovenia, ktoré vyžadujú podpis ANCA všetkými určenými nominovanými 

organizátormi, ktorí chcú využívať funkciu DA alebo ID MCO. Keďže nominovaní 

organizátori sú právnickými osobami, z ktorých každá sa riadi právom krajiny, v ktorej sú 

zapísané, je nevyhnutné, aby každá dohoda o spolupráci za účelom splnenia požiadaviek 

nariadenia CACM bola zakotvená nielen v projekte MCO, ale aj v záväznej zmluve. 

Očakáva sa, že takéto zmluvy budú podrobne stanovovať práva a povinnosti každého 

nominovaného organizátora voči ostatným vo vzťahu k bežnému výkonu funkcií MCO 

stanovených v článku 7 a článku 9 ods. 6 nariadenia CACM. Takáto zmluva bude tiež 

kľúčovou pre zabezpečenie toho, aby spolupráca medzi nominovanými organizátormi 

bola prísne obmedzená na to, čo je nevyhnutné na výkon funkcií MCO, ako to vyžaduje 

článok 7 ods. 4 nariadenia CACM. 

7. Navrhované riadenie prevádzky pre funkciu DA MCO a pre funkciu ID MCO bude 

vychádzať zo zásad vymedzených v projekte MCO a prispôsobením existujúcich riešení 

vyvinutých v rámci dobrovoľných projektov. 

8. Projekt MCO stanovuje základ pre nominovaných organizátorov pri uzatváraní zmlúv s 

poskytovateľmi služieb DA a ID po schválení projektu MCO. 

9. V súlade s nariadením CACM zahrnuli nominovaní organizátori potrebné návrhy dohôd. 

Ak sú tieto dohody stále v procese finalizácie, poskytnutý obsah je založený na 

najpresnejších dostupných informáciách dostupných v čase predloženia projektu MCO 

vnútroštátnym regulačným orgánom a môže sa meniť. 

10. Opatrenia nominovaných organizátorov pre projekt MCO, ktoré sú nevyhnutné pre návrh, 

implementáciu a prevádzku funkcií MCO musia byť doplnené o dohody „všetci 

nominovaní organizátori - všetci prevádzkovatelia prenosových sústav“ rovnako ako aj 

o dohody medzi nominovanými organizátormi a prevádzkovateľmi prenosových sústav na 

národnej a regionálnej úrovni, ktoré sú potrebné pre pre-coupling a post-coupling činnosti. 

Tieto dodatočné dohody sú nevyhnutné pre riadne fungovanie DA a ID market coupling a 

sú mimo pôsobnosti projektu MCO. 

11. Referenčným jazykom pre projekt MCO bude angličtina. Aby sa predišlo pochybnostiam, 

nominovaní organizátori požiadaní o preklad Projektu MCO do národného jazyka(ov), v 

prípade nesúladu medzi anglickou verziou predloženou v súlade s článkom 9 ods. 14 

nariadenia CACM a ľubovoľnou verziou v inom jazyku, je nominovaný organizátor 
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povinný odstrániť všetky nezrovnalosti poskytnutím upravenej verzie projektu MCO 

svojmu príslušnému vnútroštátnemu regulačnému orgánu. 

1.1 Posúdenie vo vzťahu k cieľom uvedeným v článku 3 nariadenia CACM 

1.1.1 Všeobecné poznámky 

1. Očakávaný vplyv projektu MCO na ciele nariadenia o CACM je popísaný nižšie. Toto 

hodnotenie sa zameriava na nasledujúce ciele (ďalej len „ciele CACM“): 

a. podpora efektívnej hospodárskej súťaže v oblasti výroby, obchodu a dodávky 

elektriny, 

b. zabezpečenie optimálneho využitia prenosovej infraštruktúry, 

c. zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti, 

d. optimalizácia výpočtu a prideľovania medzioblastnej kapacity, 

e. zabezpečenie spravodlivého a nediskriminačného zaobchádzania 

prevádzkovateľov prenosových sústav, nominovaných organizátorov, Agentúry, 

regulačných orgánov a účastníkov trhu, 

f. zabezpečenie a posilnenie transparentnosti a spoľahlivosti informácií, 

g. prispenie k efektívnej dlhodobej prevádzke a rozvoju prenosovej sústavy a 

odvetvia elektroenergetiky v Únii, 

h. rešpektovanie potreby spravodlivého a usporiadaného trhu a spravodlivej a 

usporiadanej tvorby cien, 

i. vytvorenie rovných podmienok pre nominovaných organizátorov, 

j. zabezpečenie nediskriminačného prístupu k medzioblastnej kapacite. 

2. Navrhnutá funkcia DA MCO a ID MCO vychádza zo zmluvných dojednaní, procesov a 

systémov, ktoré už boli zavedené v existujúcich riešeniach. Tieto by mali pomáhať 

zabezpečiť, aby navrhnuté riešenia spĺňali ciele CACM. 

3. Séria prevádzkových funkcií, ktoré sú spoločné pre navrhované funkcie DA MCO a ID 

MCO prispieva k dosiahnutiu cieľov CACM. Tieto funkcie zahŕňajú: 

a. použitie jediného algoritmu pre časový rámec DA a jediného algoritmu pre časový 

rámec ID, z ktorých každý bol navrhnutý tak, aby bolo dosiahnuté optimálne 

pridelenie medzioblastnej kapacity a maximalizovaný prínos, 

b. použitie jediného súboru vstupných dát pre celú prepojenú oblasť pre každý 

časový rámec, 

c. tvorbu jedinej sady výsledkov pre celú prepojenú oblasť pre každý časový rámec, 

d. požiadavku, aby každý nominovaný organizátor pripravil a zhromaždil vstupné 

údaje pre algoritmus v súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami na trhu v 

jednotnom formáte, 

e. požiadavku, aby bol príslušný poskytovateľ vstupných údajov (prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy alebo účastník trhu) zodpovedný za obsah vstupných dát v 

súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami na trhu, 

f. požiadavku, aby výsledky MCO pre každý časový rámec boli opakovateľné a 

kontrolovateľné. 

4. Okrem toho niektoré prevádzkové funkcie DA MCO prispievajú k dosiahnutiu cieľov 

CACM v časovom harmonograme DA. Tieto sú uvedené v kapitole 6.1.1 a zahŕňajú: 

a. Skutočnosť, že súbor kompletných vstupných údajov bude prijatý 

koordinátorom/záložným koordinátorom a všetkými operátormi anonymným 

spôsobom. To zaručuje transparentnosť procesu, pretože všetky strany zaručujú, že 

budú použité rovnaké údaje v rámci procesu výpočtu výsledkov DA MCO. 

b. Právo každého nominovaného organizátora pri výkone funkcie operátora pre 

výpočet výsledkov súbežne s koordinátorom a podporným koordinátorom. 



4 

 

c. Povinnosť, ktorá sa vzťahuje na každého nominovaného organizátora (priamo 

alebo spoločne s jeho nominovaným organizátorom delegovaným na servis) overiť 

svoje výsledky a byť za ne zodpovedný (decentralizovaným spôsobom). 

d. Skutočnosť, že ako náhle budú výsledky prijaté všetkými nominovanými 

organizátormi, sú konečné a záväzné a nie je možnosť prípadného spochybnenia 

uznaných výsledkov zo strany akéhokoľvek nominovaného organizátora alebo 

nároku voči ostatným nominovaným organizátorom, vrátane koordinátora. 

5. Funkcie uvedené v kapitole 7.1.1, odsekoch 2 až 8 zabezpečia dosiahnutie cieľov 

nariadenia CACM pre funkciu ID MCO. 

6. Napokon skutočnosť, že vývoj a implementácia existujúcich riešení sa vykonávajú 

spoločne s prevádzkovateľmi prenosových sústav, pomôže zabezpečiť prevádzkovú 

bezpečnosť, pomáha zabezpečiť, aby projekt MCO spĺňal požiadavky podľa písm. b, c, d, 

e, h, i a j článku 3 nariadenia CACM. 

7. V kapitolách 1.1.2 až 1.1.10 nižšie sú poskytnuté ďalšie informácie určené pre každý cieľ. 

1.1.2 Posúdenie cieľa a) Podpora efektívnej hospodárskej súťaže v oblasti výroby, obchodu 

a dodávky elektriny 

1. Okrem vyhodnotenia uvedeného v kapitole 1.1.1, architektúra, princípy a postupy 

uvedené v kapitolách 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 pre časový rámec DA a v kapitolách 7.1.1.2, 

7.1.1.3, 7.2, 7.2.1 a 7.2.2 pre časový rámec ID sú navrhnuté tak, aby podporovali, okrem 

iných cieľov, efektívnu hospodársku súťaž v oblasti výroby, obchodu a dodávky elektriny. 

1.1.3 Posúdenie cieľov b) Zabezpečenie optimálneho využitia prenosovej infraštruktúry a c) 

Zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti 

1. Prevádzkové funkcie uvedené v kapitolách 1.1. a 1.1.1 sú navrhnuté tak, aby bolo 

zabezpečené dosiahnutie týchto cieľov. 

1.1.4 Posúdenie cieľa d) Optimalizácia výpočtu a prideľovania medzioblastnej kapacity 

1. Optimalizácia výpočtu a prideľovania medzioblastnej kapacity závisí hlavne na funkciách 

algoritmov DA a ID, ktoré sú popísané v samostatnej metodike. 

2. Pokiaľ sa jedná o projekt MCO, prevádzkové funkcie uvedené v kapitolách 1.1. a 1.1.1 v 

spojení so špecifickými funkciami algoritmu majú za cieľ zabezpečiť optimálny výpočet a 

prideľovanie medzioblastnej kapacity. 

1.1.5 Posúdenie cieľa e) Zabezpečenie spravodlivého a nediskriminačného zaobchádzania 

prevádzkovateľov prenosových sústav, nominovaných organizátorov, Agentúry, 

regulačných orgánov a účastníkov trhu 

1. Tento projekt MCO nijako neobmedzuje zodpovednosť nominovaných organizátorov za 

zabezpečenie spravodlivého a nediskriminačného zaobchádzania prevádzkovateľov 

prenosových sústav, nominovaných organizátorov, Agentúry, regulačných orgánov a 

účastníkov trhu, a vytvorenie rovných podmienok pre nominovaných organizátorov v 

súlade s nariadením CACM, v súlade s princípmi obsiahnutými v projekte MCO a iných 

relevantných metodikách alebo termínoch a podmienkach uvedených v článku 9 

nariadenia CACM. Kompetentné regulačné orgány posúdia a schvália takéto metodiky a 

môžu požiadať o zmeny. Na vyžiadanie majú právo na prístup k akejkoľvek 

východiskovej zmluve a dokumentácii. 

2. Všetci nominovaní organizátori musia zabezpečiť spravodlivé a nediskriminačné 

zaobchádzanie, okrem iného vykonávaním nasledujúcich spoločných akcií: 
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a. Predloženie informácií a potrebných správ Agentúre, ENTSO-E, regulačným 

orgánom a Európskej komisii, ako to vyžaduje nariadenie CACM, časť 4.2.5, bod 

e. 

b. Poskytovanie informácií ENTSO-E, ak o to požiada Agentúra spoločne s ENTSO-

E, ako je uvedené v časti 4.2 .5, bode f. 

c. Poskytnutie výročnej správy o pokroku pri implementácii a prevádzkovom výkone 

funkcie DA MCO a ID MCO. 

3. Štruktúra riadenia navrhovaná v projekte MCO a súvisiace postupy popísané v kapitolách 

6.1 a 6.2 pre časový rámec DA a kapitolách 7.1 až 7.2 pre časový rámec ID sú navrhnuté 

tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie všetkých zúčastnených 

nominovaných organizátorov, prevádzkovateľov prenosových sústav a účastníkov trhu 

podľa článku 3 písm. c) nariadenia CACM. 

1.1.6 Posúdenie cieľa f) Zabezpečenie a posilnenie transparentnosti a spoľahlivosti 

informácií 

1. Projekt MCO musí zabezpečiť a zvýšiť transparentnosť a spoľahlivosť informácií tromi 

hlavnými spôsobmi: 

a. oznamovacie povinnosti uvedené v kapitole 1.1.5 vyššie, 

b. štruktúra riadenia uvedená v kapitole 1.1.5 vyššie a 

c. špecifické prevádzkové funkcie uvedené v kapitolách 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 pre 

časový rámec DA a v kapitolách 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.2, 7.2.1 a 7.2.2 pre časový 

harmonogram ID. 

1.1.7 Posúdenie cieľa g) Prispenie k efektívnej dlhodobej prevádzke a rozvoju prenosovej 

sústavy a odvetvia elektroenergetiky v Únii 

1. Projekt MCO musí zabezpečiť dosiahnutie tohto cieľa: 

a. v nadväznosti na zmluvné dojednania, procesy a systémy, ktoré už boli zavedené 

v existujúcich riešeniach, 

b. prostredníctvom zavedenia primeranej štruktúry riadenia, ktorá je otvorená 

kontrole zo strany príslušných regulačných orgánov a zainteresovaných strán, a 

opiera sa o záväzné zmluvy medzi nominovanými organizátormi, 

c. prostredníctvom zavedenia spoľahlivých prevádzkových postupov v spolupráci s 

prevádzkovateľmi prenosových sústav tam, kde je to vhodné. 

1.1.8 Posúdenie cieľa h) Rešpektovanie potreby spravodlivej a usporiadanej tvorby cien 

1. Pre časový harmonogram DA sú postupy pre zabezpečenie spravodlivej a riadnej tvorby 

ceny uvedené v kapitole 6.1.3 o prevádzkovom slede udalostí v relácii market couplingu 

a v kapitole 6.1.4 o overení výsledkov relácie DA market couplingu. 

2. Pre časový rámec ID sú takéto postupy uvedené v kapitole 7.1.1.2 o medzioblastnom 

párovaní počas obdobia nepretržitého obchodovania a v kapitole7.1.1.3 o overení 

výsledkov ID market couplingu. 

1.1.9 Posúdenie cieľa I) Vytvorenie rovných podmienok pre nominovaných organizátorov 

1. Projekt MCO predpokladá zmluvnú štruktúru (popísanú v kapitole 3.1), ktorá je určená na 

vytvorenie rovných podmienok pre nominovaných organizátorov v súvislosti so všetkými 

aspektmi spoločného vykonávania funkcie MCO. 

2. Kľúčové prvky, ktoré zabezpečia, že spoločné vykonávanie funkcií MCO vytvorí rovné 

podmienky nominovaných organizátorov, zahŕňajú: 

a. Požiadavka na všetkých nominovaných organizátorov, aby podpísali dohodu 

ANCA, ktorá stanovuje pravidlá pre spoluprácu medzi nominovanými 

organizátormi, a vytvorili výbor všetkých nominovaných organizátorov ako svoj 
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hlavný orgán, ktorý uľahčí proces rozhodovania všetkých nominovaných 

organizátorov. ANCA musí byť schválená jednohlasne všetkými nominovanými 

organizátormi a je špeciálne navrhnutá tak, aby bola otvorená prijatiu nových strán 

(dohody). 

b. Požiadavka, aby všetci nominovaní organizátori určení pre SDAC a SIDC 

podpísali každý zvlášť prevádzkovú dohodu DA a ID, ktorá stanovuje pravidlá pre 

spoluprácu nominovaných organizátorov v súlade s článkom 7 nariadenia CACM. 

Tieto dohody sú otvorené prijatiu nových strán (dohody). 

c. Oblasti, v ktorých bude spolupráca regulovaná DA prevádzkovou dohodou 

nominovaných organizátorov, sú uvedené v kapitole 5.1.2 (4), zatiaľ čo oblasti, 

v ktorých bude spolupráca regulovaná ID prevádzkovou dohodou nominovaných 

organizátorov sú uvedené v kapitole 5.2.2 (13). Zahrnuté sú ďalšie ochranné 

opatrenia: 

i. ak nebude dosiahnutá zhoda medzi dotknutými nominovanými 

organizátormi pri rozhodnutí prijatom pri vykonávaní pôsobnosti 

prevádzkových dohôd ID alebo DA, rozhodnutie bude postúpené na 

výbor všetkých nominovaných organizátorov, 

ii. pre zabezpečenie rovného prístupu všetkých nominovaných 

organizátorov, budú podpísané dohody aj nominovanými 

organizátormi, ktorí zatiaľ nie sú prevádzkyschopnými nominovanými 

organizátormi. 

3. Oddelenie procesov a orgánov pre prevádzkové rozhodnutia v súvislosti s funkciou MCO 

(prijatých konsenzom nominovaných organizátorov) od rozhodovania na vysokej úrovni, 

ktoré vychádzajú z požiadaviek CACM (prijatých väčšinovým hlasovaním). 

4. Povinnosť pre všetkých nominovaných organizátorov, aby prostriedky funkcie MCO (t.j. 

pravidlá, postupy a špecifikácie) spĺňali požiadavky nariadenia CACM a schválených 

podmienok či metodík. 

1.1.10 Posúdenie cieľa j) Zabezpečenie nediskriminačného prístupu k medzioblastnej 

kapacite. 

1. Okrem hodnotenia v kapitole 1.1., architektúra, princípy a postupy uvedené v kapitolách 

6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 pre časový rámec DA a v kapitolách 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.2, 7.2.1 a 7.2.3 

pre časový rámec ID sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali nediskriminačný prístup k 

medzioblastnej kapacite. 

2 DEFINÍCIE 
 

V projekte MCO sú použité definície totožné s definíciami použitými v nariadení Komisie EÚ 

2015/1222 spoločne s nasledujúcimi: 

[1]. APCA: Dohoda o spolupráci medzi nominovanými organizátormi prevádzkovateľmi 

prenosových sústav, má vychádzať z časového harmonogramu implementácie pre 

funkciu ID MCO. 

[2]. Záložný koordinátor: sa rozumie DA nominovaný organizátor, ktorý je okrem plnenia 

úloh organizátora pripravený v prípade potreby kedykoľvek prevziať úlohu 

koordinátora. 

[3]. Modul pre riadenie kapacity (ďalej len "CMM"): ako je definované v článku 2 ods. 11 

nariadenia CACM. 

[4]. Koordinátor: sa rozumie DA nominovaný organizátor, ktorý je okrem plnenia úloh 

organizátora zodpovedný za koordináciu organizácie funkcie DA MCO. 
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[5]. Funkcia day-ahead (DA) market coupling operátor (MCO): sa rozumie úloha 

párovania objednávok z denného trhu pre rôzne ponukové oblasti a zároveň 

prideľovanie kapacít medzi oblasťami, ako je definované v článku 2.30 nariadenia 

CACM. 

[6]. Globálne produkty: sa rozumie všetky produkty vytvorené v riešení Intraday a 

spôsobilé na párovanie v riešení Intraday. 

[7]. Funkcia intraday (ID) market coupling operátor (MCO): sa rozumie úloha párovania 

objednávok z vnútrodenného trhu pre rôzne ponukové oblasti a zároveň prideľovanie 

kapacít medzi oblasťami, ako je definované v článku 2.30 nariadenia CACM. 

[8]. LIP: lokálny implementačný projekt s národnou alebo regionálnou pôsobnosťou, 

ktorého pripravenosť je predpokladom pristúpenia k jednotnému prepojeniu ID trhov. 

[9]. Lokálne produkty: sa rozumie všetky produkty nevytvorené v riešení Intraday a 

nespôsobilé na párovanie v riešení Intraday. 

[10]. Nominovaný organizátor trhu s elektrinou (NEMO): ako je definované v článku 2 ods. 

23 nariadenia CACM. 

[11]. Prevádzkyschopný NEMO: znamená 

a. v prípade day-ahead (DA): DA nominovaný organizátor, ktorého objednávky 

budú spárované pomocou funkcie DA MCO 

b. v prípade intraday (ID): ID nominovaný organizátor, ktorého objednávky budú 

spárované pomocou funkcie ID MCO 

[12]. Operátor: sa rozumie DA nominovaný organizátor, ktorý vykonáva funkciu DA MCO 

počas fázy market couplingu a poskytuje Koordinátorovi informácie potrebné pre 

výpočet výsledkov market couplingu, zúčastňuje sa akcií zvolaných Koordinátorom, 

dodržiava súlad so spoločne dohodnutými rozhodnutiami a prijíma alebo odmieta 

výsledky market couplingu pre svoje vlastné výsledky (spoločne s tými pre 

akéhokoľvek nominovaného organizátora, ktorému poskytuje služby). 

[13]. Prostriedky funkcie DA MCO: sa rozumejú systémy, postupy, algoritmy a servisné 

zmluvy používané pre funkciu DA MCO. 

[14]. Spoluvlastník prostriedkov funkcie DA MCO: sa rozumie DA nominovaný 

organizátor, ktorý je spoluvlastníkom prostriedkov funkcie DA MCO. 

[15]. Spoluvlastníci prostriedkov funkcie DA MCO: sa rozumejú všetci DA nominovaní 

organizátori, ktorí majú spoločné vlastníctvo prostriedkov funkcie DA MCO. 

[16]. Držitelia licencie prostriedkov funkcie DA MCO: sa rozumejú všetci DA nominovaní 

organizátori, ktorí majú licenciu, ktorá im poskytuje právo používať prostriedky 

funkcie DA MCO vo vlastnom mene ako koordinátorovi/ záložnému koordinátorovi/ 

operátorovi výlučne na vykonávanie funkcií DA MCO na účely SDAC (Single Day-

Ahead Coupling). 

[17]. PMB: sa rozumie sprostredkovateľ a broker (časť prostriedkov funkcie DA MCO). 

[18]. Nominovaný organizátor NEMO, ktorý delegoval servis: sa rozumie nominovaný 

organizátor, ktorý delegoval niektoré zo svojich úloh organizátora MCO na iného 

nominovaného organizátora, podľa zmluvy o poskytovaní bilaterálnej služby. 

[19]. Nominovaný organizátor delegovaný na servis: sa rozumie nominovaný organizátor, 

ktorý bude spoluvlastníkom prostriedkov funkcie DA MCO, ktorý koná v 

delegovaných úlohách v mene a na účet nominovaného organizátora, ktorý delegoval 

servis. 

[20]. Zdieľaná kniha objednávok ("SOB"): ako je definované v článku 2 ods. 24 nariadenia 

CACM. 

[21]. Shipping modul („SM“): slúži pre výpočet naplánovaných výmen pre 

prevádzkovateľov prenosových sústav a centrálnych protistrán a výpočet prevodu a 

vysporiadania obchodov medzi zónami a medzi oblasťami dodania a, ak to je to 

relevantné, medzi centrálnymi protistranami. 
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[22]. Jednotné prepojenie denných trhov (SDAC): ako je definované v článku 2 ods. 26 

nariadenia CACM. 

[23]. Jednotné prepojenie vnútrodenných trhov (SIDC): ako je definované v článku 2 ods. 

27 nariadenia CACM. 

[24]. Riešenie Intraday: sa rozumie riešenie (systém, postupy, zmluvy, atď.), ktoré má byť 

implementované zo strany energetických búrz a prevádzkovateľov prenosových sústav 

pre implicitné kontinuálne prideľovanie ID kapacity medzi oblasťami a tiež explicitné 

prideľovanie v rozsahu jednotného ID market couplingu podľa zásad uvedených v 

nariadení CACM. 

[25]. Dodávateľ systému Intraday: sa rozumie subjekt poskytujúci služby ID market 

couplingu podľa príslušných zmlúv podpísaných s nominovanými organizátormi. 

[26]. Systém Intraday: sa rozumie softvér a informačné a komunikačné technológie (vrátane 

hardvéru), ktoré majú byť použité pri prevádzke riešenia Intraday, pre vzájomnú 

interakciu lokálnych obchodných systémov (LTS=Local Trading System) každej 

energetickej burzy, systémov prevádzkovateľov prenosových sústav a účastníkov 

explicitného prideľovania cezhraničnej kapacity, kde táto možnosť existuje. 

 

3 VŠEOBECNÉ PRINCÍPY PRE SPOLUPRÁCU NOMINOVANÝCH 

ORGANIZÁTOROV 

1. Spolupráca nominovaných organizátorov pri implementácii a zabezpečení funkcií MCO 

na základe článkov 7 ods. 2 a 3 nariadenia CACM a definícia relevantných termínov a 

podmienok alebo metodík podľa článku 9 ods. 6 nariadenia CACM budú riadené 

prostredníctvom tohto súboru zmlúv
1
: 

a. Jedna „Dohoda o spolupráci všetkých nominovaných organizátorov“ („ALL-

NEMO Cooperation Agreement“ - ANCA), ktorú podpísali všetci určení 

nominovaní organizátori a ktorá stanovuje pravidlá spolupráce nominovaných 

organizátorov v súlade s článkom 8 Nariadenia CACM; 

b. Dve “Prevádzkové dohody nominovaných organizátorov“ („NEMO Operational 

Agreements“) (jedna pre denný trh (DA) a druhá pre vnútrodenný trh (ID)), 

podpísané všetkými nominovanými organizátormi určenými pre SDAC a SIDC; 

tieto dohody ustanovujú pravidlá spolupráce nominovaných organizátorov v 

súlade s článkom 7 nariadenia CACM; 

c. Súbor zmlúv medzi nominovanými organizátormi a tretími stranami poskytujúcimi 

služby, vrátane spoluvlastníkov funkcií DA MCO, ktoré sú potrebné na 

zabezpečenie funkcií MCO. 

2. Zmluvy, zabezpečené v zmysle kapitoly 3 (1) tohto projektu MCO, musia: 

a. Ťažiť z existujúcich zmluvných dojednaní pre vývoj a prevádzkovanie DA a ID 

market coupling; 

b. Byť rozšírené prostredníctvom prístupového procesu na nominovaných 

organizátorov, ktorí ich ešte nepodpísali; 

c. Odrážať skutočnosť, že i keď všetci nominovaní organizátori musia podpísať 

dohodu o spolupráci (ANCA), nie všetci nominovaní organizátori sú 

                                                      
1
 Zmluvy medzi všetkými nominovanými organizátormi a všetkými prevádzkovateľmi prenosových sústav, ako aj 

vnútroštátne a regionálne dohody potrebné na stanovenie fáz/procesov funkcií MCO, ktoré predchádzajú 
a nasledujú po fázach/procesoch prepojenia funkcií MCO v DA a ID, sú mimo rozsah projektu MCO. 
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prevádzkyschopnými nominovanými organizátormi v časových rámcoch DA 

a/alebo ID; 

d. Podporovať a zabezpečovať efektívne riadenie celého procesu tým, že sa bude 

jasne odlišovať zodpovednosť za prevádzkové rozhodnutia od rozhodnutí, ktoré 

boli vykonané na vyššej úrovni; 

e. Nastaviť povinnosti pre nominovaných organizátorov, aby spolupracovali pri 

implementácii a zabezpečovaní funkcií MCO. 

3. Nominovaný organizátor určený na plnenie úloh súvisiacich s SDAC alebo SIDC uzatvorí 

príslušné zmluvy popísané v projekte MCO pre implementáciu a zabezpečovanie funkcií 

MCO, ktoré sú potrebné pre spoločnú, koordinovanú a kompatibilnú prevádzku SDAC a 

SIDC. 

4. Spolupráca medzi nominovanými organizátormi pri implementácii projektu MCO 

zabezpečí, aby spoločné vykonávanie funkcií MCO bolo založené na princípe 

nediskriminácie a musí sa zabezpečiť, aby žiadny nominovaný organizátor nemohol ťažiť 

z neoprávnených ekonomických výhod vyplývajúcich z jeho úlohy v rámci funkcií MCO 

v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia CACM. 

5. V súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia CACM, spolupráca medzi nominovanými 

organizátormi musí byť prísne obmedzená na to, čo je nevyhnutné pre spoločné 

zabezpečenie funkcie DA MCO a ID MCO, aby bol umožnený účinný a bezpečný návrh, 

implementácia a prevádzkovanie jednotného DA a ID couplingu. Preto, s výnimkou 

ustanovení, ktoré sú nevyhnutne potrebné na koordináciu zhody v mechanizme cenového 

couplingu, bude každá strana udržiavať svoju plnú nezávislosť a sebaurčenie pre svoje 

vlastné podnikanie. 

6. Nominovaní organizátori budú schopní vykonávať činnosť DA a/alebo ID couplingu iba v 

prípade ďalších dohôd medzi nominovanými organizátormi a prevádzkovateľmi 

prenosových sústav, v ktorých sú nastavené podmienky pre dostupnosť cezhraničnej 

kapacity a poskytovanie cezhraničného prevodu. Tieto dohody sú nad rámec projektu 

MCO. 

7. Podľa zmluvnej štruktúry navrhnutej v kapitole 3 (1) projektu MCO, všetci nominovaní 

organizátori, ktorí sú určení pre DA a/alebo ID, musia riadiť nasledujúce úlohy, ktoré 

súvisia osobitne s DA a/alebo ID: 

a. Schválenie rozpočtu, investícií na vysokej úrovni a plánovanie ďalšieho rozvoja 

funkcií MCO; 

b. Riešenie otázok, ktoré vzišli od prevádzkyschopných nominovaných 

organizátorov; 

c. Predkladanie externých správ a vyjadrení; 

d. Vedenie konzultácií zainteresovaných strán. 

Akékoľvek rozhodnutie, ktoré je potrebné na plnenie úloh nominovaných organizátorov 

určených pre DA alebo ID, musí byť prijaté výborom všetkých nominovaných 

organizátorov, ako je uvedené v kapitole 4 projektu MCO. 

8. Na základe zmluvnej štruktúry navrhnutej v kapitole 3 (1) projektu MCO musia byť 

nasledujúce úlohy riadené zo strany prevádzkyschopných nominovaných organizátorov, 

ktorí podpísali príslušnú prevádzkovú dohodu nominovaných organizátorov, ako je 

uvedené v kapitole 3 (1) (b) projektu MCO: 
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a. Schválenie príslušných
2
 pravidiel a postupov na prevádzkovanie jednotného DA 

a/alebo ID market couplingu; 

b. Príprava návrhov na investície, rozpočet a plánovanie ďalšieho vývoja funkcie 

MCO, ako je uvedené v kapitole 3 (7) (a) projektu MCO; 

c. Riadenie procesu riadenia zmien a posúdenie dopadu a dohľad nad 

implementáciou zmien. 

Každé rozhodnutie, potrebné na splnenie vyššie uvedených úloh, musí byť prijaté 

jednomyseľne. Ak sa nepodarí získať konsenzus medzi prevádzkyschopnými 

nominovanými organizátormi, rozhodnutie musí byť postúpené výboru všetkých 

nominovaných organizátorov. 

9. Podľa zmluvnej štruktúry navrhnutej v kapitole 3 (1) projektu MCO musia byť 

nasledujúce úlohy riadené všetkými nominovanými organizátormi, ktorí sú 

koordinátorom, záložným koordinátorom alebo organizátorom DA alebo 

prevádzkyschopným nominovaným organizátorom v ID: 

a. Údržba a každodenná prevádzka funkcie MCO podľa pravidiel a postupov 

schválených prevádzkyschopnými nominovanými organizátormi; 

b. Uplatňovanie postupov v reálnom čase pri prevádzke funkcie MCO; 

c. Analýza incidentov spojených s prevádzkovaním funkcie MCO; 

d. Poskytovanie potrebnej podpory pre analýzu a testovanie v súvislosti s ďalším 

rozvojom funkcie MCO pre akékoľvek rozhodovanie zo strany 

prevádzkyschopných nominovaných organizátorov. 

Akékoľvek akcie potrebné na splnenie vyššie uvedených úloh musia byť prijaté v súlade s 

dohodnutými postupmi. 

10. V súlade s článkom 81 nariadenia CACM môže nominovaný organizátor delegovať 

prevádzkové činnosti spojené s výkonom funkcie MCO na nominovaného organizátora 

delegovaného na servis. V takom prípade: 

a. Delegujúci nominovaný organizátor (ďalej len NEMO, ktorý delegoval servis) 

zostáva zodpovedný za výkon funkcie MCO. 

b. Delegovanie prevádzkových činností podľa kapitoly 3 (9) z jedného 

nominovaného organizátora na iného bude riadené prostredníctvom dvojstranných 

zmlúv uzatvorených medzi nominovaným organizátorom, ktorý delegoval servis 

a nominovaným organizátorom delegovaným na servis, a ktoré musia byť v súlade 

s pravidlami stanovenými v prevádzkových dohodách nominovaných 

organizátorov a nariadení CACM. 

c. Bez toho, aby boli dotknuté práva podľa kapitol 3 (7) a 3 (8) projektu MCO, 

prevádzkové rozhodovanie podľa kapitoly 3 (9) bude delegované nominovaným 

organizátorom, ktorý delegoval servis na nominovaného organizátora 

delegovaného na servis. 

11. Nominovaní organizátori môžu použiť rôzne pravidlá riadenia v DA a/alebo ID, pričom 

zároveň spĺňajú všeobecné zásady nediskriminácie a zachovania rovnakých podmienok 

stanovených nariadením CACM a projektom MCO. 

                                                      
2
 Nevzťahuje sa na metodiky uvedené v článku 9 ods. 6 nariadenia CACM. 
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12. S náležitým ohľadom na ciele CACM rovnako ako príslušné európske a národné právne 

predpisy, musia byť poskytovatelia systému a služieb funkcie MCO vybratí v súlade s 

princípmi rovného zaobchádzania, objektívnosti výberových kritérií, transparentnosti, 

ekonomickej efektívnosti, účinnosti a včasnosti. 

 

4 VÝBOR VŠETKÝCH NOMINOVANÝCH ORGANIZÁTOROV 

4.1 Dohoda o spolupráci všetkých nominovaných organizátorov (ANCA) 

1. Všetci nominovaní organizátori sa musia stať zmluvnou stranou v rámci dohody 

ANCA, aby sa mali možnosť podieľať na jednotnom DA a ID couplingu v zmysle 

CACM. Právny subjekt určený ako nominovaný organizátor (NEMO) v aspoň jednej 

ponukovej oblasti je oprávnený stať sa zmluvnou stranou ANCA a pripojiť sa k 

výboru všetkých nominovaných organizátorov. Nový pristupujúci nominovaný 

organizátor môže požiadať o upravenie ANCA. 

2. Dohoda ANCA musí zabezpečiť: 

a. Zriadenie výboru všetkých nominovaných organizátorov, ako je podrobnejšie 

opísané v kapitole 4.2 tohto projektu MCO; 

b. Zavedenie eskalačného postupu (postúpenie riešenia na vyšší orgán) na riadenie 

prípadov, ak niektorý nominovaný organizátor odmietne podpísať alebo schváliť 

revidovanú verziu DA a/alebo ID prevádzkových zmlúv nominovaných 

organizátorov; 

c. Stanovenie pravidiel rozhodovania pre výbor všetkých nominovaných 

organizátorov na základe článku 9 nariadenia CACM; 

d. Stanovenie prístupového procesu; 

e. A musí byť vytvorená na základe zásad vypracovaných v tomto projekte MCO 

a jednomyseľne schválená výborom všetkých nominovaných organizátorov. 

3. Subjekt určený ako nominovaný organizátor v krajine mimo EÚ musí byť oprávnený 

stať sa stranou ANCA a pripojiť sa k výboru všetkých nominovaných organizátorov, 

ak spĺňa požiadavky článku 1, ods. 4 nariadenia CACM. 

4. Subjekt určený ako nominovaný organizátor v krajine mimo EÚ, ktorý sa zúčastňuje 

na jednotnom DA a/alebo ID couplingu, musí mať práva a povinnosti rovnocenné s 

právami a povinnosťami nominovaných organizátorov určených v členskom štáte EÚ, 

s cieľom umožniť plynulé fungovanie systémov jednotného DA a ID couplingu 

implementovaných na úrovni EÚ, a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky 

zainteresované strany. 

 

4.2 Výbor všetkých nominovaných organizátorov: úlohy a zodpovednosť 

1. Výbor všetkých nominovaných organizátorov má uľahčiť spoluprácu medzi 

nominovanými organizátormi vo všetkých spoločných európskych úlohách, 

potrebných pre vhodný a bezpečný návrh, implementáciu a prevádzku jednotného DA 

a ID couplingu. 

2. Na splnenie tejto úlohy musí byť výbor všetkých nominovaných organizátorov 

vytvorený z vymenovaných zástupcov každého nominovaného organizátora. 

Organizácia a zastúpenie nominovaných organizátorov musia byť stanovené vo 

vnútorných pravidlách výboru všetkých nominovaných organizátorov tak, ako je 

zakotvené v ANCA. Výbor všetkých nominovaných organizátorov môže vytvárať 

alebo rušiť pracovné skupiny. V takom prípade musí výbor všetkých nominovaných 
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organizátorov určiť účel, zloženie, organizačné a riadiace opatrenia pre tieto pracovné 

skupiny. 

3. Výbor všetkých nominovaných organizátorov musí zverejňovať schválené súhrnné 

zápisnice zo svojich zasadnutí na vyhradenom webovom sídle. 

4. Európska Komisia a Agentúra budú vyzvané, aby sa zúčastnili na zasadnutiach výboru 

všetkých nominovaných organizátorov ako pozorovatelia. 

5. Výbor všetkých nominovaných organizátorov uľahčí potrebnú spoluprácu medzi 

nominovanými organizátormi pre spoločné európske úlohy, ako to vyžaduje 

nariadenie CACM alebo projekt MCO v rozsahu: 

a. Všetky úlohy spojené s vývojom, poradenstvom, schvaľovaním, predkladaním, 

implementáciou, publikovaním a budúcimi úpravami projektu MCO, ako sú 

vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia CACM a ďalšie podmienky alebo 

metodiky, požadované v článku 9 ods. 6 nariadenia CACM. 

b. Potrebnú spoluprácu medzi nominovanými organizátormi a prevádzkovateľmi 

prenosových sústav, pričom prevádzkovatelia prenosových sústav zodpovedajú za 

predkladanie alebo úpravu návrhov podmienok alebo metodík, špecifikovaných 

v článku 9 ods. 6 nariadenia CACM. 

c. Stanovenie zmien týkajúcich sa riadiaceho rámca, vrátane štruktúry výborov, ktoré 

boli ustanovené na základe DA prevádzkových dohôd nominovaných 

organizátorov a ID prevádzkových dohôd nominovaných organizátorov. 

d. Predkladanie informácií a potrebných správ Agentúre, ENTSO-E, regulačným 

orgánom a Európskej komisii, ako to vyžaduje nariadenie CACM. Výbor všetkých 

nominovaných organizátorov musí zasielať správy predovšetkým: 

i. Agentúre ohľadom postupu nominovaných organizátorov pri 

zriaďovaní a vykonávaní funkcie DA MCO a ID MCO, v súlade 

s článkom 7 ods. 5 nariadenia CACM. 

ii. Agentúre v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav za 

účelom poskytnutia prehľadu o prevádzke algoritmu cenového 

couplingu a párovacieho algoritmu priebežného obchodovania, v súlade 

s článkom 37 ods. 6 nariadenia CACM. 

e. Poskytovanie informácií pre ENTSO-E, ak to bolo požadované spoločne zo strany 

Agentúry a ENTSO-E, za účelom monitorovania implementácie, v súlade s 

článkom 82 ods. 6 nariadenia CACM. 

f. Zabezpečenie, aby aktíva funkcie MCO (t.j. pravidlá, postupy a špecifikácie) 

spĺňali požiadavky nariadenia CACM a schválených podmienok alebo metodík. 

g. Stanovenie kritérií pre rozhodnutia týkajúce sa zmien aktív alebo poskytovateľov. 

h. Zavedenie procesu pre výbor všetkých nominovaných organizátorov, aby konal 

ako eskalačný orgán (ktorému sú postúpené nevyriešené prípady z nižšej úrovne) 

pre výbory v zmysle DA prevádzkových dohôd nominovaných organizátorov a ID 

prevádzkových dohôd nominovaných organizátorov v prípadoch, keď tieto nižšie 

orgány neboli schopné dosiahnuť jednomyseľnú dohodu. V takýchto prípadoch 

musí prevádzkový výbor DA alebo ID poskytnúť písomnú správu výboru všetkých 

nominovaných organizátorov. Spory týkajúce sa plnenia zmlúv nesmú byť 

postúpené výboru všetkých nominovaných organizátorov, ale musia sa riadiť 

príslušnými ustanoveniami v každej zmluve. 
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i. Poskytovanie výročnej správy zúčastneným stranám o postupe implementácie a 

výkone prevádzky funkcie DA MCO a ID MCO. 

j. Schvaľovanie navrhovaného rozpočtu v súvislosti so zodpovednosťou všetkých 

nominovaných organizátorov, ako je popísané v tejto kapitole projektu MCO. V 

priebehu príslušného roka sa zriadi proces na aktualizáciu tohto rozpočtu. 

k. Uľahčenie účasti nominovaných organizátorov pri vytváraní a vykonávaní 

spoločnej organizácie prevádzkovateľov prenosových sústav a nominovaných 

organizátorov pri každodennom riadení jednotného DA couplingu a jednotného ID 

couplingu v súlade s článkom 10 nariadenia CACM. 

l. Pôsobenie ako spoločné kontaktné miesto pre regulačné orgány, Agentúru, 

ENTSO-E a Európsku komisiu vo vzťahu k návrhu, implementácii, prevádzke a 

zmenám funkcie DA MCO a ID MCO. Toto zahŕňa akýkoľvek proces, ktorý 

spustila Komisia na konzultáciu s nominovanými organizátormi o zmenách vo 

vzťahu k nariadeniu CACM. 

m. Externú komunikáciu súvisiacu s funkciou DA MCO a ID MCO. 

6. Pravidlá pre rozhodovanie výboru všetkých nominovaných organizátorov musia 

vychádzať z požiadaviek článku 9 ods. 2 nariadenia CACM. 

7. Pre vylúčenie pochybností, rozhodnutia súvisiace s DA prijímajú len nominovaní 

organizátori určení pre denný trh a podobne, rozhodnutia súvisiace s ID prijímajú len 

nominovaní organizátori určení pre vnútrodenný trh. 

 

5 ČASOVÁ OS IMPLEMENTÁCIE 

5.1 Implementácia funkcie DA MCO 

1. Projekt MCO stanovuje potrebné úlohy pre všetkých nominovaných organizátorov, 

aby spoločne nastavili a vykonávali funkciu DA MCO. Úlohy zahŕňajú prijatie 

riešenia PCR ako východiskový bod pre funkciu DA MCO (podľa popisu v kapitole 

5.1.1), technické míľniky (podľa popisu v kapitole 5.1.3), a zmluvné míľniky na 

implementáciu potrebných zmlúv a mechanizmov riadenia pre organizovanie funkcie 

DA MCO (ako je popísané v kapitole 5.1.2). 

2. V súlade s nariadením CACM projekt MCO zahŕňa podrobný opis míľnikov a 

navrhnutý časový harmonogram pre implementáciu funkcie DA MCO, ktorá nesmie 

trvať dlhšie ako 12 mesiacov. V súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia CACM musí 

výbor všetkých nominovaných organizátorov podávať hlásenia Agentúre ohľadom 

napredovania pri plnení technických a zmluvných míľnikov. 

3. Projekt MCO sa považuje za zrealizovaný, ak technické a zmluvné míľniky stanovené 

v tejto kapitole projektu MCO boli dokončené, a funkcia DA MCO je k dispozícii pre 

použitie pre akéhokoľvek nominovaného organizátora. 

4. Aby mohli nominovaní organizátori používať funkciu DA MCO, musia navyše spĺňať 

potrebné technické a zmluvné predpoklady, ktoré sú popísané v kapitole 5.1.4. 

5. Nominovaní organizátori plánujú, že implementácia funkcie DA MCO a všetkých 

technických a zmluvných míľnikov potrebných pre nominovaných organizátorov, aby 

plnili funkciu DA MCO, si kladie za cieľ dokončenie do apríla 2018, a v žiadnom 

prípade nesmie trvať dlhšie ako 12 mesiacov od dátumu schválenia projektu MCO. 
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6. Implementácia činností pred alebo po market couplingu potrebných pre fungovanie 

DA MCO, ktoré majú byť použité na pridelenie kapacity na hraniciach ponukovej 

oblasti je mimo rozsah tohto projektu MCO. 

5.1.1 Prijatie riešenia PCR ako funkcie DA MCO 

1. Plnenie funkcie DA MCO, v súlade s článkom 36 ods. 4 nariadenia CACM, musí byť 

založené na riešení PCR (IT prostriedky a príslušné postupy), čo je už existujúce 

riešenie používané na day-ahead coupling vyvinuté pred nadobudnutím účinnosti 

nariadenia CACM. 

2. Kroky potrebné pre to, aby sa funkcia DA MCO stala prevádzkyschopnou v členskom 

štáte, zahŕňajú: 

a. Zmluvnú pripravenosť (kapitola 5.1.2), 

b. Technickú pripravenosť (kapitola 5.1.3), 

c. Pripravenosť na lokálnu implementáciu (kapitola 5.1.4). 

5.1.2 Zmluvné míľniky pre implementáciu funkcie DA MCO 

1. Spolupráca nominovaných organizátorov pre plnenie funkcie DA MCO musí byť 

založená na nasledujúcom zmluvnom rámci: 

a. dohoda o spolupráci všetkých nominovaných organizátorov (ANCA), 

b. DA prevádzková dohoda nominovaných organizátorov, ktorá bude upravovať 

spoluprácu medzi nominovanými organizátormi, vzťah s poskytovateľom služby 

funkcie DA MCO a spolumajiteľov prostriedkov funkcie DA MCO. 

2. Po vstupe ANCA do platnosti bude všeobecný rámec riadenia nastavený dohodou 

ANCA. Konkrétne podľa dohody ANCA budú rozhodnutia podpisujúcich strán DA 

prevádzkovej dohody nominovaných organizátorov súvisiace s implementáciou a 

prevádzkou SDAC prijímané jednohlasne a keď nebude dosiahnutá jednohlasnosť, 

musia byť postúpené na výbor všetkých nominovaných organizátorov. 

3. Nominovaní organizátori plánujú, aby všetci nominovaní organizátori určení na 

vykonávanie SDAC pristúpili k dohode ANCA do novembra 2017. 

4. Aby sa mohli zúčastniť SDAC, všetci nominovaní organizátori určení na vykonávanie 

SDAC sa stanú zmluvnou stranou DA prevádzkovej dohody nominovaných 

organizátorov. DA prevádzková dohoda nominovaných organizátorov vymedzí 

spoluprácu nominovaných organizátorov pre výkon funkcie DA MCO poskytovanej 

podľa článku 7 nariadenia CACM. Táto zmluva bude upravovať spoluprácu 

nominovaných organizátorov v súvislosti s: 

a. denným riadením činností DA couplingu, 

b. rôznymi prevádzkovými možnosťami nominovaných organizátorov 

(prevádzkyschopní nominovaní organizátori verzus nominovaní organizátori, ktorí 

delegovali servis) a technickými požiadavkami, ktoré majú byť splnené, aby sa 

subjekt stal organizátorom a zabezpečil bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, 

c. zmluvným riadením prevádzkových zodpovedností market couplingu a 

akceptáciou výsledkov, 

d. pravidlami účasti v orgánoch zriadených na základe zmluvy, vrátane tých 

nominovaných organizátorov , ktorí ešte nie sú v prevádzke, 

e. riadením vykazovania nákladov, 

f. pravidlami pre výber poskytovateľa služby funkcie DA MCO. 

5. Nominovaní organizátori plánujú, že všetci nominovaní organizátori určení pre 

vykonávanie SDAC uzatvoria DA prevádzkovú dohodu nominovaných organizátorov 

do februára 2018, a v každom prípade nie dlhšie ako je 12-mesačné obdobie 

implementácie plánu MCO, ktorá vstúpi do platnosti pri spustení. 
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5.1.3 Technické míľniky pre implementáciu funkcie DA MCO 

1. Nasledujúce technické a prevádzkové rozvoje sú nevyhnutné pre vybraté funkcie DA 

MCO, aby spĺňali požiadavky CACM (napríklad vyplývajúce z nových produktov 

alebo požiadaviek algoritmu). 

2. Indikátor(y) vzdialenosti od optimality: 

a. Aby bolo možné posúdiť kvalitu riešení zistených algoritmom SDAC, bude 

vypočítaný indikátor(y) možnej vzdialenosti od optimality. 

b. Časový harmonogram pre implementáciu aktualizácií funkcie DA MCO je 

rozdelený do fáz: 

i. fáza pre vývoj zmien funkcie DA MCO, 

ii. fáza testovania systémov funkcie DA MCO, vrátane testovania, 

iii. fáza prípravy publikačného rámca, ktorý bude vykonaný paralelne s 

testovacou fázou, 

iv. metrika vzdialenosti je plánovaná byť k dispozícii od februára 2018. 

3. Opakovateľnosť: 

a. Výsledky algoritmu cenového couplingu musí byť možné podrobiť kontrole. 

Výsledky algoritmu cenového couplingu a vstupy (poradie dát a sieťové 

obmedzenia) musia byť uchovávané a k dispozícii. Algoritmus bude tiež vybavený 

dvoma novými funkciami: 

i. v priebehu procesu výpočtu, relevantné informácie budú môcť 

opakovať výsledné riešenie a budú zaznamenané, 

ii. algoritmus cenového couplingu bude podporovať špeciálny režim, ktorý 

umožňuje opakovanie historických výsledkov použitím rovnakej verzie 

algoritmu cenového couplingu a na rovnakom zariadení, vzhľadom na 

historické vstupné dáta a informácie zaznamenaná v bode (i) vyššie. 

b. Časový harmonogram pre implementáciu aktualizácií funkcie DA MCO bude 

rozdelený do fáz: 

i. fáza pre vývoj zmien funkcie DA MCO, 

ii. fáza testovania systémov funkcie DA MCO, vrátane testovania 

možného vplyvu na výkon algoritmu cenového couplingu a kvality 

vypočítaných výsledkov, 

iii. funkcia možnosti kontroly musí byť k dispozícii pre prevádzku v 

závislosti od úspešného dokončenia testovacej fázy (cieľ február 2018). 

4. Požiadavka na zriadenie Multi-NEMO: 

a. s cieľom uľahčiť konfiguráciu s viac ako jedným nominovaným organizátorom v 

ponukovej oblasti musí byť funkcia DA MCO aktualizovaná, aby vypočítavala 

toky medzi uzlami (hubmi) nominovaných organizátorov v rámci ponukovej 

oblasti rovnako ako aj medzi uzlami nominovaných organizátorov vedľajších 

ponukových oblastí („Multi-NEMO funkcionalita“), aby podporila výpočet 

plánovaných výmen a/alebo kde je to potrebné funkciu vyrovnania Multi-NEMO; 

očakáva sa zahŕňajúc kroky: 

i. zber vstupných údajov na úrovni nominovaných organizátorov 

namiesto aktuálne podporovanej úrovne ponukovej oblasti, 

ii. vykonanie agregácie vstupných údajov nominovaných organizátorov na 

úrovni ponukovej oblasti, 

iii. vykonanie de-agregácie výsledných výstupných údajov pre získanie 

výsledkov pre jednotlivých nominovaných organizátorov v ponukovej 

oblasti, 

iv. zabezpečenie cien ponukovej oblasti a čistých pozícií ako výstup 

funkcie DA MCO, 
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v. výpočet agregovanej ponukovej oblasti k tokom ponukovej oblasti (toto 

je na podporu funkcie výpočtu plánovaných tokov tam, kde je to 

povinné). 

b. Časový harmonogram pre implementáciu aktualizácií funkcie DA MCO bude 

rozdelený do fáz: 

i. fáza pre vývoj zmien funkcie DA MCO, 

ii. fáza testovania systému funkcie DA MCO, vrátane testovania možného 

vplyvu na výkonnosť algoritmu cenového couplingu a kvality 

vypočítaných výsledkov, 

iii. funkcia riešenia Multi-NEMO musí byť k dispozícii pre prevádzku v 

závislosti na úspešnom dokončení testovacej fázy (cieľ február 2018). 

c. Navrhovaný časový harmonogram na implementáciu funkcií Multi-NEMO bude 

závislý na nasledujúcich predpokladoch a podmienkach: 

i. Nebudú požadované žiadne ďalšie funkcionality Multi-NEMO. Ak 

budú požadované ďalšie funkcionality Multi-NEMO, môže to výrazne 

ovplyvniť čas potrebný pre fázu rozvoja zmien pre funkciu DA MCO. 

ii. Vyvinuté riešenie nebude mať významný negatívny vplyv na výkon 

funkcie DA MCO alebo algoritmus cenového couplingu, čo povedie k 

neschopnosti vyprodukovať potrebné výsledky v daných časových 

obmedzeniach. 

iii. Aktivácia nových nominovaných organizátorov pomocou funkcionality 

Multi-NEMO bude postupovať podľa procesu zmeny, ktorý je 

vymedzený v návrhu algoritmu. 

iv. Nominovaní organizátori nezahrnuli plánovacie oblasti, ako počiatočnú 

požiadavku pre algoritmus cenového couplingu; ak by sa zahrnutie 

plánovacích oblastí stalo prvotnou požiadavkou na algoritmus 

cenového couplingu, predstavovalo by to významnú požiadavku na 

zmenu, čo bude vyžadovať celkové vyhodnotenie z hľadiska vplyvu na 

výkonnosť algoritmu cenového couplingu a časového harmonogramu 

implementácie. 

v. Pre dosiahnutie navrhovaného technického míľnika pre funkciu DA 

MCO musia byť stanovené požiadavky príslušnými prevádzkovateľmi 

prenosových sústav a nominovanými organizátormi do júla 2017 a tieto 

požiadavky by mali byť vzájomne konzistentné a nemali by znamenať 

významné zmeny funkcie DA MCO. 

5.1.4 Míľniky pre lokálnu implementáciu funkcie DA MCO zo strany nominovaných 

organizátorov 

1. Implementácia funkcie DA MCO sa bude riadiť regionálnymi časovými 

harmonogramami, ktoré sú lokálne a môžu sa líšiť v každom regióne. V nasledujúcom 

texte budeme vysvetľovať míľniky pre nominovaných organizátorov pri 

implementácii funkcie DA MCO: 

a. Uzatvorenie DA prevádzkovej dohody nominovaných organizátorov pre riadenie 

fázy couplingu v koordinácii so všetkými nominovanými organizátormi. 

b. Vykonanie potrebných skúšok a simulácií v súlade s testovacími a simulačnými 

postupmi DA prevádzkovej dohody nominovaných organizátorov. Každý 

nominovaný organizátor, strana DA prevádzkovej dohody nominovaných 

organizátorov, musí individuálne zabezpečiť, aby ku dňu, v ktorom začne operácia 

couplingu, jeho vlastné systémy, podnikové procesy a pravidlá trhu a obchodované 

produkty zapojené do SDAC zabezpečovali hladké testovanie a implementáciu 

funkcie DA MCO. 
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2. Pre implementáciu SDAC nominovaní organizátori uzatvoria lokálne, regionálne 

alebo európske dohody s prevádzkovateľmi prenosových sústav pre riadenie procesu 

pred a po couplingu, vrátane prípadov, keď je to nevyhnutné, Multi-NEMO opatrení 

podľa popisu v článku 45 nariadenia CACM. Implementácia takýchto lokálnych 

opatrení vrátane pred a po couplingu sú na zodpovednosti príslušných 

prevádzkovateľov prenosových sústav a nominovaných organizátorov a mimo rozsahu 

projektu MCO. 

5.2 Implementácia funkcie ID MCO 

1. Projekt MCO stanovuje potrebné úlohy pre všetkých nominovaných organizátorov, 

aby spoločne nastavili a vykonávali funkciu ID MCO. Úlohy zahŕňajú prijatie riešenia 

XBID ako východiskového bodu pre funkciu ID MCO (podľa popisu v kapitole 5.2.1), 

technické míľniky pre implementáciu, testovanie a živé spustenie funkcie ID MCO 

(podľa popisu v kapitole 5.2.3), a zmluvné míľniky na implementáciu potrebných 

zmlúv a mechanizmov riadenia pre organizovanie funkcie ID MCO (podľa popisu v 

kapitole 5.2.2). 

2. V súlade s nariadením CACM projekt MCO zahŕňa podrobný opis míľnikov a 

navrhnutý harmonogram pre implementáciu funkcií ID MCO, ktorá nesmie trvať 

dlhšie ako 12 mesiacov. V súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia CACM musí výbor 

všetkých nominovaných organizátorov podávať hlásenia Agentúre ohľadom 

napredovania pri plnení technických a zmluvných míľnikov. 

3. Projekt MCO sa považuje za zrealizovaný, ak technické a zmluvné míľniky stanovené 

v tejto časti boli dokončené, a funkcia ID MCO je k dispozícii pre akéhokoľvek 

nominovaného organizátora na použitie. 

4. Aby mohli nominovaní organizátori používať funkciu ID MCO, musia navyše spĺňať 

potrebné technické a zmluvné predpoklady, ktoré sú popísané v kapitole 5.1.4. 

5. Nominovaní organizátori plánujú, že implementácia funkcie ID MCO a všetkých 

technických a zmluvných míľnikov potrebných pre nominovaných organizátorov, aby 

plnili funkciu ID MCO, si kladie za cieľ dokončenie do septembra 2017, a v žiadnom 

prípade nesmie byť dlhšia ako 12-mesačné obdobie implementácie projektu MCO. 

6. Implementácia činností pred alebo po market couplingu potrebných pre fungovanie ID 

MCO, ktoré majú byť použité na pridelenie kapacity na hraniciach ponukovej oblasti, 

je mimo rozsah tohto projektu MCO. 

5.2.1 Prijatie riešenia XBID ako funkcie DA MCO 

1. Dodávka funkcie ID MCO, v súlade s článkom 36 ods. 4 nariadenia CACM, bola 

založená na riešení XBID (IT prostriedky a príslušné postupy), čo je už existujúce 

riešenie vyvinuté na indtraday coupling pred nadobudnutím účinnosti nariadenia 

CACM. Prijatie riešenia XBID ako základu pre funkciu ID MCO zo strany 

nominovaných organizátorov bude závisieť na dohode s prevádzkovateľmi 

prenosových sústav (a regulačnými orgánmi v relevantných prípadoch) pre 

pokračovanie a rozšírenie APCA. 

2. Prípadný vplyv na dátum ukončenia projektu MCO pri oneskorenom schválení a 

dohode s regulačnými orgánmi bude posúdené zo strany nominovaných organizátorov 

v tom čase. Nominovaní organizátori si kladú za cieľ limitovať tento dopad v 

primeranom rozsahu. 

3. Kroky potrebné pre to, aby sa funkcia ID MCO stala prevádzkyschopnou v členskom 

štáte, zahŕňajú: 

a. zmluvnú pripravenosť (kapitola 5.2.2) a 
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b. technickú pripravenosť (kapitola 5.2.3), 

c. pripravenosť na lokálnu implementáciu (kapitola 5.2.4). 

5.2.2 Zmluvné míľniky pre implementáciu funkcie ID MCO 

1. Spolupráca nominovaných organizátorov pre plnenie funkcie ID MCO musí byť 

založená na nasledujúcom zmluvnom rámci: 

a. dohoda o spolupráci všetkých nominovaných organizátorov (ANCA), 

b. dohoda o spolupráci energetických búrz („PCA") a jej nástupnícka ID 

prevádzková dohoda nominovaných organizátorov, 

c. zmluva o spolupráci všetkých strán - medzi nominovanými organizátormi 

a prevádzkovateľmi prenosových sústav ("APCA") a jej nástupnícka prevádzková 

dohoda ID, 

d. dohoda back-to-back medzi nominovanými organizátormi a prevádzkovateľmi 

prenosových sústav, ktorá sa stane súčasťou prevádzkovej dohody ID, 

e. Zmluvy s poskytovateľmi služby funkcie ID MCO: 

i. hlavná zmluva o poskytovaní služieb a zmluvy o plnení služieb (DSA) s 

dodávateľom systému funkcie ID MCO, 

ii. zmluva s poskytovateľom služieb Multiprotocol Label Switching (MPLS), 

iii. zmluva s poskytovateľom služieb PMO. 

2. Po vstupe ANCA do platnosti bude všeobecný rámec riadenia nastavený dohodou 

ANCA. Konkrétne podľa dohody ANCA budú rozhodnutia podpisujúcich strán PCA a 

jej nástupníckej ID prevádzkovej dohody nominovaných organizátorov v súvislosti s 

implementáciou a prevádzkou SIDC prijímané jednohlasne a keď nebude dosiahnutá 

jednohlasnosť, musia byť postúpené na výbor všetkých nominovaných organizátorov. 

3. Nominovaní organizátori plánujú, že všetci nominovaní organizátori určení na 

vykonávanie SIDC pristúpia k dohode ANCA najneskôr do novembra 2017. 

4. Dohoda PCA bude otvorená, na základe podmienok PCA, všetkým nominovaným 

organizátorom, ktorí sú určení na vykonávanie SIDC. PCA musí stanoviť podmienky 

spolupráce medzi nominovanými organizátormi počas fázy vývoja funkcie ID MCO 

pre vývoj a implementáciu systému Intraday a funkcie ID MCO. Rozhodovanie v 

rámci APCA bude založené na jednohlasnosti. 

5. Podľa PCA sa všetci zúčastnení nominovaní organizátori dohodli na rozvoji a 

implementácii všetkých prvkov funkcie ID MCO, uzatváraní dohôd pre koordináciu 

s prevádzkovateľmi prenosových sústav a na spolupráci pri riadení, stanovovaní 

priorít a riadení vývoja a implementácie systému Intraday a funkcie ID MCO. PCA 

vstúpila do platnosti v júli 2014. 

6. APCA bude identifikovať úlohy a zodpovednosti nominovaných organizátorov 

a prevádzkovateľov prenosových sústav pri návrhu a vývoji systému Intraday a 

funkcie ID MCO počas fáze vývoja. V zmysle APCA musia nominovaní organizátori 

zapojiť vhodných poskytovateľov služby funkcie ID MCO pre plnenie funkcie ID 

MCO, pri dodržaní plánovania a rozpočtu odsúhlaseného s prevádzkovateľmi 

prenosových sústav. APCA ustanoví pre prevádzkovateľov prenosových sústav 

definovanie požiadaviek a sledovanie a testovanie, aby tieto požiadavky boli 

uplatňované. APCA tiež zabezpečí rozhrania s lokálnymi implementačnými projektmi 

(„LIP“), a postupy pred a po prepojení. Rozhodovanie v rámci APCA bude založené 

na jednohlasnosti. APCA vstúpila do platnosti v júli 2014. 

7. Dohoda back-to-back medzi nominovanými organizátormi a prevádzkovateľmi 

prenosových sústav, ktorí sú stranami APCA, odráža skutočnosť, že iba nominovaní 

organizátori uzatvorili zmluvu s dodávateľom systému funkcie ID MCO pre vývoj 

funkcie ID MCO. Počas fázy vývoja budú prevádzkovatelia prenosových sústav 
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testovať a akceptovať funkcionality bez toho, aby boli stranou zmluvy s dodávateľom 

systému funkcie ID MCO. Dôvodom je, že zmluvy nominovaných organizátorov s 

dodávateľom systému Intraday zahŕňajú funkcionality, ktoré nie sú súčasťou funkcií 

ID MCO, ale dodávajú prevádzkovateľom prenosových sústav úlohy podľa CACM 

(napr. CMM a SM), a nie sú priamo podpísané zo strany prevádzkovateľov 

prenosových sústav. Účelom dohody back-to-back je regulovať prístup 

prevádzkovateľov prenosových sústav k funkcii ID MCO a spolupráci a výmene 

informácií medzi energetickými burzami a prevádzkovateľmi prenosových sústav, a 

prechod zodpovedností, ktoré môžu vzniknúť z akéhokoľvek konania alebo nekonania 

zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav. Dohody back-to-back vstúpili do 

platnosti v marci 2015. 

8. Všetci nominovaní organizátori určení pre SIDC budú oprávnení a povinní pripojiť sa 

k ANCA, ID prevádzkovej dohode nominovaných organizátorov, ID prevádzkovej 

dohode a zmluvám s poskytovateľmi služieb funkcie ID MCO a dodávateľom systému 

funkcie ID MCO. 

9. Pred spustením musia nominovaní organizátori zaviesť nasledujúci zmluvný rámec pre 

zastrešenie spolupráce nominovaných organizátorov pre SIDC: 

a. dohoda o spolupráci všetkých nominovaných organizátorov, 

b. ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov medzi všetkými 

nominovanými organizátormi, ktorá nahradí PCA, 

c. prevádzková dohoda ID medzi všetkými nominovanými organizátormi 

a prevádzkovateľmi prenosových sústav, ktorá nahrádza dohodu APCA a dohodu 

back-to-back, 

d. zmluvy s poskytovateľmi služieb funkcie ID MCO vrátane dodávateľa systému 

funkcie ID MCO, dodávateľa komunikačného systému MPLS a dodávateľa 

služieb spoločného umiestnenia. 

10. Všetci nominovaní organizátori a prevádzkovatelia prenosových sústav uzatvoria 

prevádzkovú dohodu ID, ktorá bude identifikovať úlohy a povinnosti nominovaných 

organizátorov a prevádzkovateľov prenosových sústav pri prevádzke SIDC. Táto bude 

zahŕňať dohodu back-to-back medzi nominovanými organizátormi 

a prevádzkovateľmi prenosových sústav, ktorá bude odrážať skutočnosť, že iba 

nominovaní organizátori uzatvorili zmluvu s dodávateľom systému funkcie ID MCO o 

poskytnutí funkcie ID MCO. Dôvodom je, že zmluvy nominovaných organizátorov s 

dodávateľom systému Intraday zahŕňajú funkcie, ktoré nie sú súčasťou funkcií ID 

MCO, ale dodávajú prevádzkovateľom prenosových sústav úlohy podľa CACM (napr. 

CMM a SM), a nie sú priamo podpísané prevádzkovateľmi prenosových sústav. 

Účelom dohody back-to-back je zabezpečiť, aby prevádzkovatelia prenosových sústav 

a ich explicitní účastníci dodržiavali súlad s požiadavkami systému Intraday a 

regulovali zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť z akéhokoľvek konania alebo 

opomenutia prevádzkovateľov prenosových sústav, ich explicitných účastníkov a 

správania a výsledkov systému Intraday v súvislosti s jeho časťami CMM a SM, ktoré 

boli objednané u dodávateľa systému Intraday pre poskytnutie služby pre 

prevádzkovateľov prenosových sústav. 

11. Nominovaní organizátori plánujú, že všetci nominovaní organizátori určení na 

vykonávanie SIDC uzatvoria prevádzkovú dohodu ID s prevádzkovateľmi 

prenosových sústav do septembra 2017 alebo najneskôr 3 mesiace pred očakávaným 

prevádzkovým vstupom takéhoto nominovaného organizátora do funkcie ID MCO. 

Všetci nominovaní organizátori určení na SIDC budú mať nárok pristúpiť k 

prevádzkovej dohode ID. 

12. Aby boli schopní podieľať sa na SIDC, všetci nominovaní organizátori určení pre 

výkon SIDC, sa stanú zmluvnou stranou ID prevádzkovej dohody nominovaných 
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organizátorov.ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov bude založená na 

PCA. Hlavné podmienky tejto zmluvy sú zhrnuté v prílohe 3 tohto projektu MCO. 

13. ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov definuje podmienky spolupráce 

nominovaných organizátorov pri výkone úloh funkcie ID MCO ustanovených na 

základe článku 7 nariadenia CACM. Táto zmluva bude upravovať spoluprácu 

nominovaných organizátorov v súvislosti s:  

a. denným riadením organizácie funkcie ID MCO, 

b. zmluvným riadením prevádzkových schopností a akceptáciou výsledkov, 

c. pravidlami pre účasť v orgánoch zriadených podľa zmluvy, 

d. riadením vykazovania nákladov, 

e. pravidlami pre výber dodávateľa systému funkcie ID MCO, 

f. pravidlami, podľa ktorých budú nominovaní organizátori vystupovať voči 

dodávateľovi systému funkcie ID MCO, 

g. pravidlami, podľa ktorých budú nominovaní organizátori vystupovať voči 

prevádzkovateľom prenosových sústav v rámci dohôd podpísaných medzi 

všetkými zúčastnenými nominovanými organizátormi a prevádzkovateľmi 

prenosových sústav pre SIDC. 

14. Nominovaní organizátori plánujú, že všetci nominovaní organizátori určení na 

vykonávanie SIDC uzatvoria ID prevádzkovú dohodu nominovaných organizátorov 

do februára 2017. ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov môže byť 

uzatvorená po tom, ako bude funkcia ID MCO prevádzkyschopná so spätným 

účinkom. 

15. ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov bude doplnená o osobitné 

zmluvy o poskytnutí funkcie ID MCO s poskytovateľmi služieb funkcie ID MCO, 

ktoré musia byť podpísané všetkými zúčastnenými ID nominovanými organizátormi. 

Tieto zmluvy budú tie, ktoré uzatvárajú v súčasnej dobe, alebo budú vyjednané ID 

nominovanými organizátormi s poskytovateľmi služby funkcie ID MCO. 

16. Zmluvy s dodávateľom systému funkcie ID MCO ako poskytovateľom služieb pre 

nominovaných organizátorov, ktorí tieto zmluvy uzatvorili, budú regulovať vývoj, 

využívanie, prevádzku a údržbu funkcie ID MCO. Tieto zmluvy budú zahŕňať 

povinnosť zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s nominovanými organizátormi a 

zachovať rovné podmienky medzi nimi. 

17. Nominovaní organizátori plánujú, že všetci nominovaní organizátori určení na 

vykonávanie SIDC uzatvoria zmluvy s poskytovateľmi služieb funkcie ID MCO a 

dodávateľom systému funkcie ID MCO v dostatočnom predstihu pred očakávaným 

prevádzkovým vstupom takéhoto nominovaného organizátora do funkcie ID MCO. 

5.2.3 Technické míľniky pre implementáciu funkcie ID MCO 

1. Po prijatí riešenia Intraday ako funkcie ID MCO nominovaní organizátori dokončia 

nasledujúce míľniky pre plnenie funkcie ID MCO. Nižšie uvedené míľniky sú pre 

implementáciu systému Intraday, ktorého časť súvisí s funkciami prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy (napríklad CMM a SM), a časť, ktorá súvisí s funkciou ID MCO 

(SOB). 

2. Časový harmonogram implementácie predpokladá dva paralelné toky, ktoré umožňujú 

vývoj: 

a. SOB a CMM, a 

b. SM. 

Časový harmonogram implementácie predpokladá zladenie oboch prúdov pred začiatkom 

UAT. 

3. Časový harmonogram pre implementáciu je rozdelený do fáz: 
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a. fáza na vývoj potrebnej technológie a IT systémov, ktoré majú byť použité pre 

funkciu ID MCO, ktorá bola dokončená vo februári 2016; 

b. testovacia fáza prvého vydania (funkčný a technický rozsah vymedzený zmluvou o 

vývoji) SOB a CMM, ktorá pozostáva z nasledujúcich míľnikov: 

i. akceptačnej skúšky u výrobcu (FAT) s monitorovacou úlohou 

nominovaných organizátorov, ktorá bola úspešne dokončená v máji 2016, 

ii. akceptačnej skúšky integrácie (IAT) s vedúcou úlohou nominovaných 

organizátorov, aby bola zabezpečená kompatibilita LTS s funkciou ID 

MCO, ktorá bola úspešne dokončená v septembri 2016. 

iii. akceptačnej skúšky používateľa (UAT) s vedúcou úlohou nominovaných 

organizátorov, aby boli potvrdené všetky funkcionality a technické 

parametre funkcie ID MCO, ktoré sú predmetom prvého vydania a ktorá 

pozostáva z nasledujúcich subfáz: 

1. funkčná skúška na overenie všetkých funkčných požiadaviek a 

koncepčných zásad, ktorá sa skladá z troch kôl a bude dokončená 

do februára 2017, 

2. integračný test na overenie všetkých externých rozhraní funkcie ID 

MCO, ktorý sa skladá z troch kôl a bude dokončený do apríla 2017, 

3. simulácia havarijného plánu na overenie odolnosti, stability a 

obnovy prvého vydania systému funkcie ID MCO počas a po 

núdzovej situácii, kedy je systém funkcie ID MCO poškodený 

alebo stratený, ktorej vykonanie sa očakáva raz so zrealizovaním do 

júna 2017, 

4. test výkonu na overenie, či je systém funkcie ID MCO schopný 

vyrovnať sa s udržateľným zaťažením a špičkovým zaťažením, 

ktorého vykonanie sa očakáva raz so zrealizovaním do júla 2017, 

5. simulačné skúšky na overenie, či funkcia ID MCO dokáže 

postupovať všetkými procesmi, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú 

fázu so zameraním na technické aspekty systému, ktorých 

vykonanie sa očakáva 2-krát a majú byť dokončené do augusta 

2017. 

c. testovacie fázy SM podobné tým vyššie, ale ktoré majú byť vykonané medzi 

zúčastnenými nominovanými organizátormi a prevádzkovateľmi prenosových 

sústav, aby bola zaručená kvalita vývoja SM, ktorý bol úspešne dokončený do 

októbra 2016. Fáza UAT pre SM je identická ako pre SOB a CMM. 

d. testovacia fáza druhého vydania (funkčný a technický rozsah riadený v zmysle 

zmluvy o údržbe - rozšírený Shipper, monitorovanie systému, dátové 

sprostredkovanie) SOB, CMM a SM („testovacia fáza R1.2“), ktorá pozostáva z 

nasledujúcich míľnikov: 

i. akceptačnej skúšky používateľa (UAT) s vedúcou úlohou nominovaných 

organizátorov, aby boli potvrdené všetky funkcionality a technické 

parametre funkcie ID MCO, ktoré sú predmetom vydania 1.2 a ktorá 

pozostáva z nasledujúcich subfáz: 

1. spoločná funkčná a integračná skúška na overenie všetkých 

funkčných požiadaviek a koncepčných zásad a externých rozhraní 

funkcie ID MCO R1.2, ktorá bude dokončená do augusta 2017; 

2. simulácia havarijného plánu na overenie odolnosti, stability a 

obnovy funkcie ID MCO R1.2 počas a po núdzovej situácii, pri 

ktorej je funkcia ID MCO R1.2 poškodená alebo stratená, ktorej 

vykonanie sa očakáva raz so zrealizovaním do augusta 2017; 

3. simulačné skúšky na overenie, či funkcia ID MCO R1.2 dokáže 

postupovať všetkými procesmi, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú 
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fázu so zameraním na technické aspekty systému, ktorých 

vykonanie sa očakáva 2-krát a majú byť dokončené do septembra 

2017; 

4. test výkonu na overenie, či je systém funkcie ID MCO R1.2 

schopný vyrovnať sa s udržateľným zaťažením a špičkovým 

zaťažením, ktorého vykonanie sa očakáva raz so zrealizovaním do 

októbra 2017. 

e. Príprava na spustenie s cieľom zabezpečiť pripravenosť prevádzkových 

zamestnancov, pripravenosť funkcie ID MCO na začatie prevádzkovej fázy a 

pripravenosť LIP (ktoré nie sú súčasťou tohto projektu MCO): 

i. začiatok prípravy spustenia je závislý od úspešného dokončenia UAT, 

pripravenosti na prevádzkové postupy a školenia prevádzkového personálu, 

pripravenosti zmluvných dojednaní s dodávateľom systému funkcie ID 

MCO a poskytovateľmi služby funkcie ID MCO a pripravenosti 

prevádzkovej dohody ID medzi nominovanými organizátormi 

a prevádzkovateľmi prenosových sústav, 

ii. Príprava na spustenie sa očakáva dokončiť do marca 2018 v súlade s 

míľnikmi stanovenými v kapitole 5.2.4 tohto projektu MCO. 

4. Akákoľvek zmena harmonogramu implementácie systému funkcie ID MCO bude 

predmetom procesu riadenia zmien zakotvenom v zmluvách s dodávateľom systému 

funkcie ID MCO. 

5.2.4 Míľniky pre lokálnu implementáciu funkcie ID MCO zo strany nominovaných 

organizátorov 

1. Implementácia funkcie ID MCO sa bude riadiť časovými harmonogramami, ktoré sú 

regionálne a môžu sa líšiť pri každom projekte. V nasledujúcom budú vysvetlené 

míľniky pre nominovaných organizátorov pre zabezpečenie prevádzkovej 

pripravenosti: 

a. Pripravenosť nominovaných organizátorov pre testovanie pre zabezpečenie, aby 

každý nominovaný organizátor splnil všetky technické a procesné požiadavky pre 

koordinované skúšky. Nominovaní organizátori musia preukázať svoju 

pripravenosť k výmene údajov so systémom funkcie ID MCO počas IAT a funkcia 

ID MCO musí prejsť testami integrácie UAT. 

b. Dokončenie funkčného integračného testu s cieľom zabezpečiť výmenu všetkých 

údajov medzi stranami (prevádzkovatelia prenosových sústav a nominovaní 

organizátori) pre implementáciu SIDC na konkrétnej hranici a úspešné 

spracovanie všetkých obchodných procesov pre konkrétnu hranicu. 

c. Dokončenie simulačného integračného testu s cieľom preukázať správne 

spracovanie všetkých end-to-end obchodných procesov pre určitú hranicu a v 

spojení s inými hranicami. 

d. Oficiálne potvrdenie pripravenosti na prevádzku pre potvrdenie plnej pripravenosti 

nominovaných organizátorov. 

2. Prvá lokálna implementácia funkcie ID MCO sa očakáva uviesť do prevádzky do 

marca 2018. Tí nominovaní organizátori, ktorí nie sú prevádzkovo pripravení s 

ohľadom na časový harmonogram stanovený v kapitolách 5.2.3 a 5.2.4, vstúpia čo 

najskôr do rovnakého procesu pre implementáciu pripravenosti nominovaných 

organizátorov. 

3. SIDC bude implementovaný prostredníctvom lokálnych implementačných projektov 

(LIP). LIP sú národného a/alebo regionálneho rozsahu, a preto nie sú súčasťou tohto 

projektu MCO. Avšak pripravenosť LIP je predpokladom pristúpenia k jednotnému 

prepojeniu ID trhov. 
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4. Pre implementáciu SIDC nominovaní organizátori uzatvoria lokálne, regionálne alebo 

európske dohody s prevádzkovateľmi prenosových sústav pre riadenie procesu pred a 

po couplingu, vrátane prípadov, kedy sú nevyhnutné Multi-NEMO opatrenia podľa 

popisu v článku 57 nariadenia CACM. Implementácia takýchto lokálnych opatrení 

vrátane pred a po couplingu je na spoločnej zodpovednosti príslušných 

prevádzkovateľov prenosových sústav a nominovaných organizátorov a je mimo 

rozsahu projektu MCO. 

 

6 DAY-AHEAD SPOLUPRÁCA 

6.1 Popis funkcie DA MCO 

6.1.1 Prevádzka 

1. Algoritmus cenového couplingu je prevádzkovaný decentralizovaným spôsobom a musí 

vychádzať z týchto zásad: 

a. Jeden jednotný algoritmus; 

b. Jeden jednotný súbor vstupných údajov pre celú prepojenú oblasť; 

c. Jeden jednotný súbor výsledkov pre celú prepojenú oblasť; 

d. Vstupné dáta pre algoritmus pripravuje a zbiera každý nominovaný organizátor v 

súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami na trhu v jednotnom formáte; 

e. Zodpovednosť za obsah vstupných údajov je priradená príslušnému dodávateľovi 

vstupných dát (prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo účastníkovi trhu) v 

súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami na trhu; 

f. Kompletný súbor vstupných údajov dostane koordinátor/záložný koordinátor a 

všetci organizátori (anonymným spôsobom). To zaručuje transparentnosť procesu, 

pretože všetky strany zaručia, že v rámci procesu výpočtu výsledkov DA MCO sa 

používajú rovnaké vstupné údaje; 

g. Každý organizátor má príležitosť na paralelný výpočet výsledkov; 

h. Predtým, ako každý nominovaný organizátor finálne potvrdí jednotlivé výsledky 

procesu DA MCO, tieto výsledky overuje a potvrdzuje každá zodpovedná 

zmluvná strana (prevádzkovateľ prenosovej sústavy a/alebo účastník trhu), v 

súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami na trhu; 

i. Každý nominovaný organizátor je zodpovedný (v decentralizovanom prístupe) za 

vlastné výsledky, pretože každý nominovaný organizátor má možnosť (priamo 

alebo prostredníctvom svojho nominovaného organizátora delegovaného na servis) 

overiť si svoje výsledky. Nominovaný organizátor delegovaný na servis môže 

zdieľať relevantné výsledky DA funkcie MCO s nominovaným organizátorom, 

ktorý delegoval servis, na účely validácie (vrátane validácie každou zodpovednou 

zmluvnou stranou (prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo účastník trhu) podľa 

miestnych predpisov alebo zmlúv na trhu); 

j. Potom, ako budú výsledky finálne akceptované všetkými nominovanými 

organizátormi (priamo alebo prostredníctvom svojho nominovaného organizátora 

delegovaného na servis), budú tieto absolútne pevné a už žiadny z nominovaných 

organizátorov nemá možnosť napadnúť akceptované výsledky alebo si uplatňovať 

reklamácie u žiadneho nominovaného organizátora alebo proti nemu, vrátane 

koordinátora; 
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k. Výsledky DA MCO sú opakovateľné a kontrolovateľné. 

6.1.2 Prevádzkové úlohy nominovaných organizátorov 

1. Úlohy, princípy a pravidlá týkajúce sa vykonávania prevádzkových úloh vykonávaných 

nominovanými organizátormi vrátane vykonávania funkcie DA MCO budú stanovené 

v DA prevádzkovej dohode nominovaných organizátorov. 

2. Pre nominovaného organizátora určeného pre SDAC na to, aby sa stal 

prevádzkyschopným nominovaným organizátorom pre SDAC budú zahrnuté nasledujúce 

tri možnosti: 

a. ako spoluvlastník prostriedkov funkcie DA MCO; alebo 

b. ako držiteľ licencie prostriedkov funkcie DA MCO; alebo 

c.  ako nominovaný organizátor, ktorý delegoval servis 

3. Možnosti pre nominovaného organizátora, aby sa stal prevádzkyschopným nominovaným 

organizátorom pre SDAC, budú vypracované a implementované v súlade s požiadavkami 

nariadenia CACM. 

4. Vzhľadom na funkciu DA MCO, prevádzkyschopní nominovaní organizátori musia 

vykonávať jednu z týchto úloh: 

a. Koordinátor alebo záložný koordinátor, ktorého zodpovednosť je vysvetlená 

v kapitole 6.1.2.1. nižšie; 

b. Organizátor, ktorého zodpovednosť je vysvetlená v kapitole 6.1.2.2 nižšie. 

5. Na vykonávanie každodennej prevádzky je jeden nominovaný organizátor menovaný ako 

koordinátor a jeden nominovaný organizátor je vymenovaný ako záložný koordinátor. 

Záložný koordinátor sleduje nominovaného organizátora, ktorý pôsobí ako koordinátor a 

je vždy pripravený prevziať v každom okamihu úlohu koordinátora, v prípade, že sa 

objaví akýkoľvek problém pri činnosti koordinátora ("horúca záloha"). Všetci ostatní 

organizátori môžu vykonávať paralelne rovnaké procesy a v prípade potreby môžu tiež 

prevziať úlohu koordinátora ("pripravená záloha"). 

6. Úlohy koordinátora a podporného koordinátora rotujú. Aby nominovaný organizátor 

mohol konať ako koordinátorom/záložným koordinátorom, musí byť spoluvlastníkom 

prostriedkov funkcie DA MCO alebo držiteľom licencie prostriedkov funkcie DA MCO a 

spĺňať konkrétne technické požiadavky stanovené Výborom pre prevádzku DA 

nominovaných organizátorov a musí byť tiež ratifikovaný výborom všetkých 

nominovaných organizátorov, čím sa má zaručiť bezpečná a spoľahlivá prevádzka SDAC. 

Nominovaní organizátori, ktorí vykonávajú tieto úlohy, získavajú primeranú kompenzáciu 

od všetkých nominovaných organizátorov, ktorí majú z ich práce prospech, a výška týchto 

odmien sa uzatvára pri každej relácii SDAC. 

7. Úlohy koordinátora sú stanovené v prevádzkovej dohode DA NEMO. Každý nominovaný 

organizátor je zodpovedný za overovanie individuálnych výsledkov pre svoje príslušné 

ponukové oblasti. Prenos zodpovednosti z nominovaných organizátorov na príslušných 

prevádzkovateľov prenosových sústav alebo strany na trhu prebieha podľa miestnych 

predpisov a/alebo zmlúv na trhu. K PMB (sprostredkovateľ a broker PRC) majú prístup 

len koordinátor, záložný koordinátor a organizátori. 

8. Na riadne plnenie svojich úloh, najmä na správne riadenie údržby prostriedkov funkcie 

DA MCO, sú koordinátori, záložní koordinátori a organizátori povinní byť 

spoluvlastníkmi prostriedkov funkcie DA MCO alebo držiteľmi licencie prostriedkov 

funkcie DA MCO. Nominovaní organizátori, ktorí sú spoluvlastníkmi prostriedkov 

funkcie DA MCO, budú aj naďalej zodpovední za riadenie vzťahov s poskytovateľmi 
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služby funkcie DA MCO a za riadenie procesu implementácie akýchkoľvek zmien 

dohodnutých s poskytovateľmi služby funkcie DA MCO. 

9. Spoluvlastníci prostriedkov funkcie DA MCO sa zaväzujú, že sa budú riadiť rozhodnutím 

všetkých dotknutých nominovaných organizátorov s ohľadom na zmenu požiadaviek 

alebo iných záležitostí týkajúcich sa poskytovateľov služby funkcie DA MCO. 

6.1.2.1 Koordinátor/záložný koordinátor 

1. Koordinátor zodpovedá za nasledujúce úlohy počas prevádzky funkcie DA MCO: 

a. Koordinuje prevádzku funkcie DA MCO; 

b. Na vykonanie výpočtu výsledkov market couplingu (prepojenia trhov) (toto zahŕňa 

výpočty výsledkov podľa prevádzkových postupov s použitím aplikovaných 

prevádzkových aktív MCO a použitím a spracovaním dát o medzioblastnej 

kapacite, ako aj ponuky prijaté denne od všetkých prevádzkyschopných 

nominovaných organizátorov); 

c. Funguje ako jednotný kontaktný bod medzi organizátormi a poskytovateľmi 

služieb MCO v prípade udalosti; 

d. Intervenuje v prípade incidentu a vykonáva potrebné koordinačné opatrenia; 

e. Súbory správ sumarizujúcich vykonané kroky. 

2. Záložný koordinátor zodpovedá za nasledujúce úlohy počas fázy DA market coupling 

(prepojenia denných trhov): 

a. Je pripravený prevziať kedykoľvek úlohy koordinátora počas fázy market 

couplingu; 

b. Vykonáva výpočty výsledkov market couplingu (toto zahŕňa vypočítanie 

výsledkov podľa prevádzkových postupov, s využitím aplikovaných prostriedkov 

funkcie DA MCO a s využitím a spracovaním dát medzioblastnej kapacity 

a ponúk, ktoré sú denne prijímané od všetkých prevádzkyschopných 

nominovaných organizátorov) a oznamuje koordinátorovi akúkoľvek 

nezrovnalosť, o ktorej sa dozvie; 

c. Poskytuje potrebné informácie a podporu nominovanému organizátorovi vo 

funkcii koordinátora. 

6.1.2.2 Organizátor 

1. Organizátori vykonávajú nasledujúce hlavné úlohy: 

a. Poskytujú iným organizátorom vrátane koordinátora informácie, ktoré sú potrebné 

na výpočet výsledkov market couplingu za svoje trhy alebo akékoľvek iné trhy, 

kde poskytujú servis; 

b. Tam, kde počítajú paralelne výsledky market couplingu, nahlasujú koordinátorovi 

všetky nezrovnalosti; 

c. Zúčastňujú sa na činnostiach zvolaných koordinátorom a dodržiavajú všeobecne 

dohodnuté rozhodnutia; 

d. Prijímajú alebo zamietajú výsledky market couplingu pre svoje vlastné trhy a trhy, 

kde poskytujú servis. 

2. Úlohu organizátora môže vykonávať ktorýkoľvek nominovaný organizátor za 

predpokladu, že a) je spoluvlastníkom prostriedkov funkcie DA MCO alebo držiteľom 

licencie prostriedkov funkcie DA MCO, a b) spĺňa konkrétne technické požiadavky 

stanovené výborom pre prevádzku DA a je ratifikovaný výborom všetkých nominovaných 
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organizátorov, v záujme zaručenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky DA market 

couplingu. 

3. Úloha organizátora, môže byť v súlade s článkom 81 nariadenia CACM delegovaná 

nominovaným organizátorom, ktorý podpísal DA prevádzkovú dohodu nominovaných 

organizátorov, nanominovaného organizátora delegovaného na servis. Presný rozsah tohto 

delegovania a prevádzkové detaily, ktoré sa použijú medzi nominovaným organizátorom, 

ktorý delegoval servis a nominovaným organizátorom delegovaným na servis budú určené 

na základe dvojstrannej dohody, ktorú musia uzatvoriť nominovaný organizátor, ktorý 

delegovali servis a nominovaný organizátor delegovaný na servis, a musí byť v súlade s 

prevádzkovými pravidlami a postupmi ustanovenými v DA prevádzkovej dohode 

nominovaných organizátorov. 

4. Hlavnými črtami tohto delegovania ustanovenými v DA prevádzkovej dohode 

nominovaných organizátorov budú nasledujúce položky: 

a. NEMO delegovaný na servis zhromažďuje všetky sieťové obmedzenia a zoraďuje 

informácie od nominovaného organizátora, ktorý delegoval servis, a vykoná 

všetky prevádzkové kroky funkcie MCO, ktoré sú popísané v kapitole 6.1.3 v 

mene a v záujme nominovaného organizátora, ktorý delegoval servis. 

b. Počas prevádzky relácie DA market couplingu nebude iná priama komunikácia 

medzi nominovaným organizátorom, ktorý delegoval servis a organizátormi ako 

prostredníctvom nominovaného organizátora delegovaného na servis. 

Nominovaný organizátor, ktorý delegoval servis, deleguje prinajmenšom vlastnú 

zodpovednosť za prevádzkové procesy v reálnom čase na nominovaného 

organizátora delegovaného na servis. 

5. Toto delegovanie nesmie ovplyvniť povinnosti nominovaného organizátora, ktorý 

delegoval servis podľa nariadenia CACM, projektu MCO, alebo DA prevádzkovej dohody 

nominovaných organizátorov. V súlade s tým delegovanie nesmie zmeniť zodpovednosť, 

ktorú každý nominovaný organizátor preberá za svoje výsledky podľa kapitoly 6.1.1 tohto 

projektu MCO. 

6.1.3 Prevádzkový sled udalostí v relácii market couplingu 

1. Relácia market couplingu pozostáva zo sledu krokov procesu, pri ktorom sa musí 

rešpektovať dohodnuté časovanie:  

a. V dohodnutom čase prijmú prevádzkyschopní nominovaní organizátori sieťové 

obmedzenia od príslušných prevádzkovateľov prenosových sústav. Tento proces 

prijímania je decentralizovaný a vykonáva sa v súlade s národnými predpismi 

a/alebo zmluvami na trhu. 

b. Proces prijatia ponuky vykonávajú všetci prevádzkyschopní nominovaní 

organizátori, vrátane otvorenia a uzavretia obdobia prijatia objednávky 

decentralizovaným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami 

na trhu. Z prevádzkových dôvodov by v tomto procese príjmu ponuky mohlo byť 

výnimočne oneskorenie. 

c. V dohodnutom čase si všetci nominovaní organizátori navzájom predložia 

obmedzenia siete (získané od prevádzkovateľov prenosových sústav podľa 

miestnych nariadení alebo zmlúv na trhu) a anonymizované objednávky, za ktoré 

sú zodpovední. 

d. Spustí sa proces výpočtu výsledkov v momente, ktorý preddefinoval koordinátor, 

záložný koordinátor a všetci ostatní organizátori, ktorí tak chcú urobiť. 
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e. Keď koordinátor získa výsledky, zdieľa ich so všetkými organizátormi pre 

nominovaných organizátorov pre ich overenie, prípadne porovnajú výsledky 

koordinátora so svojimi vlastnými výsledkami spustenia algoritmu. 

f. Keď je tento krok vykonaný, na trhu sa zverejnia predbežné ceny v spoločnom 

čase (pokiaľ tento proces nebol omeškaní). 

g. Každý nominovaný organizátor teraz môže sprístupniť svojim vlastným 

účastníkom trhu ich konkrétne výsledky tam, kde to vyžadujú miestne predpisy 

a/alebo zmluvy na trhu, títo by mali vykonať validáciu výsledkov. 

h. Nominovaní organizátori zverejnia príslušným prevádzkovateľom prenosových 

sústav informácie pre nich potrebné, aby mohli vykonať validáciu výsledkov v 

súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami. 

i. Len čo je vykonaná finálna validácia a každý nominovaný organizátor ju zdieľal s 

ostatnými nominovanými organizátormi, výsledky sa vyhlásia za pevné a už sa 

nedá nijako meniť čistá pozícia a oblastné ceny. 

2.   Prevádzková dohoda DA nominovaných organizátorov zahŕňa presný súbor postupov, ktoré 

opisujú každý krok v procese market couplingu, ktorý vykonávajú prevádzkyschopní 

nominovaní organizátori. Patrí sem aj mechanizmus zálohovania, informačné hlásenia pre 

účastníkov a prevádzkovateľov prenosových sústav a správy, ktoré sú generované v 

normálnych prípadoch a v prípadoch výskytu akejkoľvek zvláštnej udalosti. Prevádzková 

dohoda DA nominovaných organizátorov bude tiež obsahovať ustanovenia o tom, ako 

aktualizovať a upravovať postupy. 

6.1.4 Validácia výsledkov relácie DA market couplingu 

1. Existujú dva typy validácie: 

a. Validácia vykonávaná zo svojej podstaty algoritmom cenového couplingu pre 

zabezpečenie toho, aby výsledky odrážali obmedzenia sústavy a charakteristiky 

objednávok. 

b. Validácia, ktorú vykonali všetci nominovaní organizátori, buď samostatne alebo 

spolu s prevádzkovateľom prenosovej sústavy a účastníkmi trhu. 

2. Tieto validácie sa konajú v súlade s miestnymi predpismi a/alebo zmluvami na trhu a v 

súlade s článkom 48 nariadenia CACM. 

6.2 Systémy funkcie DA MCO 

1. Systémy potrebné na výkon funkcie DA MCO zahŕňajú PMB; ktorý sa skladá z dvoch 

hlavných čiastkových modulov (Broker a Matcher) a z algoritmu (popísaného vyššie) 

a. Modul Broker funguje ako rozhranie pre každý ďalší PMB (na zdieľanie dát cez 

vyhradený a zabezpečený cloud) a s lokálnymi IT systémami nominovaných 

organizátorov. 

b. Párovací modul Matcher umožňuje, aby všetky dáta prijaté z modulu Broker boli 

dostupné pre algoritmus cenového couplingu a aktivuje algoritmus cenového 

couplingu. Tento modul tiež prijíma výsledky cenového couplingu z algoritmu 

a posúva výsledky do modulu Broker. 

2. V normálnom prevádzkovom režime modul Broker vykonáva svoju činnosť automaticky 

(výmena súborov, keep-alive správy, atď.). V prípade potreby však modul Broker umožní 

organizátorovi, aby všetky tieto úkony spustil manuálne. 

3. Nominovaní organizátori používajú dedikované a zabezpečené komunikačné riešenie na 

báze cloudu na výmenu dát medzi každým PMB. 
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4. Všetky prevádzkové systémy funkcie MCO musia spĺňať požiadavky na výkon a obnovu 

po havárii podľa rozhodnutia nominovaných organizátorov v zmysle prevádzkovej 

dohody DA nominovaných organizátorov. 

6.2.1 Postup riadenia zmien 

1. Akákoľvek zmena prostriedkov funkcie DA MCO, akékoľvek relevantné zmeny 

pripojených lokálnych systémov, ako aj akékoľvek zmeny formátu alebo charakteru 

vstupných dát do systému market couplingu, ktoré môžu spôsobiť riziko poruchy, 

degradáciu výkonu alebo problém kontinuity prevádzky, podliehajú postupu riadenia 

zmien DA market couplingu. 

2. Dopad žiadosti o zmenu musí byť posúdený pred tým, ako môže byť zrušená 

implementácia uvedenej zmeny. Nominovaní organizátori sú zodpovední za stanovenie 

kritérií prijateľnosti pre implementáciu a schvaľovanie zmien. 

3. Všetci nominovaní organizátori sú oprávnení požiadať o zmenu pre vlastné jednorazové 

použitie, alebo pre použitie podskupiny nominovaných organizátorov za predpokladu, že 

budú zmenu registrovaných prostriedkov funkcie DA MCO financovať a za predpokladu, 

že spĺňajú kritériá akceptovateľnosti pre implementáciu a schválenie zo strany všetkých 

nominovaných organizátorov. 

 

7 INTRADAY SPOLUPRÁCA 

7.1 Plnenie funkcie ID MCO 

7.1.1 Plnenie činnosti funkcie ID MCO 

7.1.1.1 Úvod 

1. Riešenie Intraday poskytuje funkcionality pre vykonávanie kontinuálneho párovania 

objednávok, ako aj funkcionality prevádzkovateľa prenosovej sústavy v súvislosti s 

prideľovaním kapacity s prihliadnutím na príslušnú ID medzioblastnú kapacitu (CMM) 

ako aj kalkulácie plánovaných výmen v rámci shippingu a vysporiadanie transakcií pre 

prevádzkovateľov prenosových sústav (SM) a centrálne protistrany pre prevod a 

vysporiadanie obchodov medzi zónami, oblasťami dodania a centrálnymi protistranami. 

2. Systém Intraday je centralizovaný systém podporujúci obchodovanie globálnych 

produktov v režime 24-hodín denne/7 dní v týždni. Globálne produkty sú vhodné na 

párovanie v systéme Intraday na rozdiel od lokálnych produktov, ktoré sa párujú výhradne 

v príslušnom LTS. 

3. Funkcia ID MCO musí byť založená na systéme Intraday, ktorý sa skladá z nasledujúcich 

modulov: 

a. Modul zdieľanej knihy objednávok, ktorý podporuje zber a porovnávanie ID 

objednávok zo všetkých pripojených LTS prostredníctvom verejného rozhrania pre 

výmenu správ (PMI). 

b. Modul pre riadenie kapacity, ktorý zhromažďuje priamo od prevádzkovateľov 

prenosových sústav medzioblastnú kapacitu dostupnú v každom okamihu pre ID 

implicitné obchodovanie, a zabezpečuje, aby uzatvorené ID obchody rešpektovali 

takúto kapacitu. Taktiež podporuje explicitnú funkciu prideľovania medzioblastnej 

kapacity tam, kde je zadaná požiadavka zo strany príslušných národných 

regulačných orgánov. 



29 

 

c. Shipping modul, ktorý vypočíta plánované výmeny v rámci shippingu a 

vysporiadanie pre prevádzkovateľov prenosových sústav a centrálne protistrany za 

prevod a vysporiadanie obchodov medzi zónami a oblasťami dodania a, ak to je to 

relevantné, medzi centrálnymi protistranami. 

4. ID medzioblastné párovanie bude založené na nasledujúcich zásadách: 

a. First-come first-served, kde objednávky s najvyššou nákupnou cenou a najnižšou 

predajnou cenou budú vybavené ako prvé vzhľadom na to, že musia byť dodržané 

aj obmedzenia pri prideľovaní medzioblastnej kapacity, ak sú objednávky zadané 

v samostatných ponukových oblastiach. 

b. Medzioblastné kapacity a knihy objednávok (OBK) budú súčasne aktualizované v 

CMM a SOB, resp. priebežne na základe posledného párovania objednávok a 

vytvorenia, úpravy a vymazania objednávok ako aj navýšenia kapacity zo strany 

prevádzkovateľov prenosových sústav. 

c. Súbežné aktualizácie podľa ponukových zón a smerom k individuálnemu LTS 

nominovaného organizátora pripojeného k riešeniu Intraday sú poskytované 

výhradne prostredníctvom centrálneho systému Intraday. 

d. Vstupné dáta (objednávky) na párovanie predložené z rôznych LTS nominovaných 

organizátorov sú sústredené v jednej SOB pre umožnenie plnohodnotného 

párovania medzi pripojenými objednávkovými knihami a v kombinácii s 

explicitnými žiadosťami o kapacitu, ak existujú, pokiaľ ide o využitie 

medzioblastných kapacít dostupných prostredníctvom CMM. 

e. Vstupné údaje v podobe vnútrodenných medzioblastných kapacít medzi 

ponukovými zónami na párovanie dávajú k dispozícii prevádzkovatelia 

prenosových sústav v CMM. 

f. Všetky vstupné údaje v súvislosti s ponukami, ktoré pochádzajú z individuálnych 

LTS príslušných nominovaných organizátorov, sú zdieľané v SOB plne 

anonymným spôsobom tak, aby bolo zabezpečené, aby konkurenční nominovaní 

organizátori nevedeli, ktorí účastníci trhu pripojení k inému LTS nominovaných 

organizátorov zadávajú jednotlivé príkazy a vo všeobecnosti bola chránená 

dôvernosť objednávok jednotlivých účastníkov trhu. 

g. Riešenie bude navrhnuté tak, aby umožnilo prípadné ID aukcie v súlade s článkom 

63 nariadenia CACM a tvorbu ceny kapacít v súlade s článkom 55 nariadenia 

CACM. 

5. Riešenie Intraday tiež vyžaduje implementáciu rozhraní medzi systémom Intraday a 

systémami iných nominovaných organizátorov a prevádzkovateľov prenosových sústav. 

Toto zahŕňa nasledujúce rozhrania: 

a. Pri LTS nominovaných organizátorov SOB spracúva anonymizované objednávky 

s podporou CMM: 

i. Účastníci trhu sa nepripájajú k SOB priamo, ale prostredníctvom jedného 

alebo viacerých LTS nominovaných organizátorov za účelom 

obchodovania globálnych produktov. 

ii. Príkazy na globálne produkty sa zadávajú do LTS nominovaných 

organizátorov, ktoré sa potom napájajú na SOB cez verejné rozhranie pre 

výmenu správ len pomocou Intraday dedikovanej MPLS siete na prevod 

objednávok na globálne produkty a na príjem globálnych transakcií. 

iii. Párovanie globálnych objednávok sa vykonáva v SOB bez ohľadu na to, či 

boli globálne príkazy zadané pre rovnakú ponukovú zónu, alebo pre rôzne 

oblasti dodania. 
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iv. Párovanie lokálnych objednávok sa vykonáva v systémoch LTS 

nominovaných organizátorov a nie je súčasťou systému Intraday alebo 

funkcie ID MCO. 

v. Modul SOB vedie konsolidovanú knihu objednávok pre všetky globálne 

objednávky (nie lokálne objednávky). 

b. Pre prevádzkovateľov prenosových sústav, aby mohli poskytovať a prijímať 

relevantné informácie pre procesy pre- a post- couplingu. 

c. Pre účastníkov trhu, aby mohli vykonávať explicitnú alokáciu kapacít medzi 

oblasťami tam, kde to vyžadujú príslušné národné regulačné orgány. 

d. Pre centrálne protistrany, ktoré konajú v mene nominovaných organizátorov, aby 

mohli zabezpečiť zúčtovanie a vyrovnanie spárovaných objednávok, ako je 

uvedené v článku 68 nariadenia CACM. 

6. Nakoniec každému nominovanému organizátorovi, ktorý je aktívny v rámci jednotného 

ID couplingu, bude poskytnutý prístup/pripojenie k SOB z LTS podľa vlastného výberu 

pomocou riešenia PMI/rozhrania aplikačného programu (Application Programme 

Interface=API), ktoré zabezpečuje rovnaký prístup a výkon vo vzťahu k procesu 

párovania objednávky SOB/CMM. 

7. Dodávateľ systému Intraday dodáva systémy, ktoré spĺňajú požiadavky prevádzkovateľov 

prenosových sústav, ktoré nie sú súčasťou funkcie ID MCO a budú poskytované ako 

zmluvný servis zo strany nominovaných organizátorov pre všetkých prevádzkovateľov 

prenosových sústav, ktorí sú aktívni v jednotnom ID couplingu. Tento zahŕňa CMM, SM 

a funkciu explicitného prideľovania kapacity, čo umožňuje prideľovanie dostupných 

medzioblastných kapacít zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav tým 

účastníkom, ktorí o to požiadajú, ak toto usporiadanie požadujú národné regulačné orgány 

v súlade s nariadením CACM. 

7.1.1.2 Medzioblastné párovanie počas kontinuálneho obdobia 

obchodovania 

1. Obdobie obchodovania sa skladá zo sledu procesných krokov, ktoré musia rešpektovať 

schválené načasovanie: 

a. Všetci nominovaní organizátori pripojení k SOB/CMM cez spoločné API a svoje 

vlastné LTS budú môcť neustále zadávať objednávky do SOB a upravovať tieto 

príkazy, pokiaľ je nástroj otvorený pre obchodovanie. 

b. Medzioblastné ID kapacity dávajú kontinuálne k dispozícii príslušní 

prevádzkovatelia prenosových sústav prostredníctvom CMM od času otvorenia 

medzioblastných brán pre každú ponukovú zónu po hranicu ponukovej zóny, keď 

medzioblastné ID kapacity nemôžu byť zmenené pre dané dodacie obdobie. 

c. Všetky nástroje v systéme Intraday sa obchodujú nepretržite každý kalendárny deň 

v súlade s pravidlami párovania. 

d. Všetci nominovaní organizátori sa dohodli na dodržiavaní vykonávacích 

podmienok dostupných v systéme Intraday, tie budú bližšie špecifikované 

v kapitole 7.2 projektu MCO a implementované a transparentne podrobne 

popísané zo strany dodávateľa systému Intraday. 

e. V pravidelných intervaloch SM vypočíta a odošle čisté pozície a medzioblastné 

informácie a informácie o dodacích oblastiach príslušným stranám pre umožnenie 

vyrovnania. 
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f. Každý prevádzkovateľ prenosovej sústavy jednotlivo alebo koordinovaným 

spôsobom s druhými prevádzkovateľmi prenosových sústav spustí svoje postupy 

potrebné pre medzioblastné plánovanie (z ponukovej oblasti do ponukovej oblasti 

alebo vnútornej ponukovej oblasti, keď existuje viacero oblastí/miest dodania v 

jednej ponukovej oblasti). Plánovanie je založené na výstupe SM a/alebo CMM a 

musí rešpektovať spárované objednávky. 

7.1.1.3 Overenie výsledkov vnútrodenného market couplingu 

1. Overenie, ktoré sa vykonáva pomocou párovacieho algoritmu, zabezpečuje, aby všetky 

obmedzenia sústavy a charakteristiky (cena, objem, dĺžka, atď.) a pravidlá párovania pre 

objednávky boli rešpektované pri párovaní objednávok a budú určené výsledky 

oceňovania.  

7.1.1.4 Delegovanie úloh pripísaných nominovaným organizátorom pri 

ID Market Couplingu 

1. V súlade s článkom 81 nariadenia CACM majú nominovaní organizátori možnosť 

delegovať im zverené úlohy podľa nariadenia CACM. ID prevádzková dohoda 

nominovaných organizátorov nebráni vykonaniu služieb zo strany jedného nominovaného 

organizátora (nominovaný organizátor delegovaný na servis) pre ďalšieho nominovaného 

organizátora (nominovaný organizátor, ktorý delegoval servis) v ID prevádzkovom 

prostredí za predpokladu, že táto dohoda rešpektuje akékoľvek právne a technické 

požiadavky v príslušných zmluvách. 

7.2 Koncept ID párovania 

1. Párovanie v kontinuálnom obchodovaní 

a. Proces párovania v párovacom algoritme kontinuálneho obchodovania je 

deterministický. 

b. Výraz párovanie objednávok sa používa na popis vytvorenia obchodu na základe 

objednávky na kúpu a predaj s kompatibilnými charakteristikami pre realizáciu. 

2. Vykonávacia priorita - vykonávanie objednávok je založené na princípe cena-čas-priorita: 

a. Cena - objednávky sa vždy zrealizujú za najlepšiu cenu. Najlepšia í nákupná cena 

bude vždy najprv zobchodovaná oproti najlepšej predajnej cene (najlepšia nákupná 

cena je tá najvyššia a pri predajná cena tá najnižšia). 

b. Čas - kedy je objednávka zadaná do SOB a je jej pridelené časové označenie. 

Časová známka sa používa na stanovenie priority objednávok s rovnakým 

cenovým limitom. Objednávky so staršou časovou známkou budú zobchodované s 

vyššou prioritou ako objednávky s neskoršou časovou známkou. 

3. Určenie ceny 

a. Cena, za ktorú budú objednávky spárované, je zobchodovanou cenou . 

b. Ak sú dve objednávky spárované v kontinuálnom obchodovaní, jedna z týchto 

objednávok musí byť vždy zadaná nanovo alebo existujúca objednávka musí byť 

upravená. 

c. Zobchodovanou cenou je cena najlepšej objednávky, ktorá sa už nachádza v SOB: 

i. Ak bude nanovo zadaná nákupná objednávka spárovaná voči existujúcej 

predajnej objednávke , maximálna cena predajnej objednávky sa stáva 

cenou, za ktorú bude objednávka zobchodovaná. 
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ii. Ak nanovo zadaná predajná objednávka bude spárovaná voči existujúcej 

nákupnej objednávke, maximálna cena nákupnej objednávky sa stáva 

cenou, za ktorú bude objednávka zobchodovaná. 

4. Proces párovania 

a. Proces párovania začína zadaním objednávky. Nanovo zadaná objednávka bude 

vykonaná okamžite, ak už v SOB existuje objednávka na opačnej strane na 

rovnaký kontrakt a cenu v rámci cenového limitu nastaveného pre výmenu. Inak to 

závisí na obmedzení pre realizáciu objednávok, ktoré sú odstránené alebo zadané 

do SOB. Ak je objednávka spárovaná v obchodnej transakcii, jej objem sa zníži o 

objem daného obchodu. 

b. Ak môže byť objednávka zrealizovaná, nemusí byť nevyhnutne zrealizovaná za 

jednotnú cenu, ale môže následne vygenerovať viaceré čiastkové transakcie za 

rozličné ceny voči viacerým rozličným objednávkam, ktoré už existujú v rámci 

SOB. Keď je objednávka zrealizovaná oproti celkovému dostupnému objemu 

(inými slovami: oproti všetkým objednávkam, ktoré boli zadané s týmto cenovým 

limitom) na danej cenovej úrovni, druhá najlepšia cenová úroveň sa stane tou 

najlepšou a nanovo zadaná objednávka pokračuje v párovaní voči objednávkam 

zadaným na tejto cenovej úrovni. Tento proces pokračuje tak dlho, pokiaľ 

prichádzajúca objednávka zostáva realizovateľná a má kladný objem. Následne 

bude objednávka buď odstránená (v prípade, že objem objednávky dosiahol nulu 

alebo v závislosti na obmedzení realizovania objednávky) alebo zapísaná do knihy 

objednávok s jej zostatkovým objemom. 

c. Proces párovania môže byť tiež vyvolaný udalosťami, ktoré povedú k vytvoreniu 

knihy prekrývajúcich sa objednávok, ktoré môžu nastať, ak prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy uvoľní dodatočnú medzioblastnú kapacitu, alebo keď 

medzioblastné obchody uvoľnia medzioblastnú kapacitu. V takýchto prípadoch 

budú všetky párovateľné objednávky spárované ihneď prostredníctvom procesu 

párovania s výpočtom jednej ceny, za ktorú budú všetky objednávky spárované. 

7.2.1 ID systémy 

1. Primárne ID systémy, ktoré sú súčasťou systému Intraday sú SOB, CMM, SM a PMI/API, 

napr. pre pripojenie LTS nominovaných organizátorov k SOB. 

a. SOB je navrhnutá tak, aby umožnila spárovanie všetkých typov objednávok, ktoré 

sú čas od času prípustné v rámci riešenia Intraday a predložené prostredníctvom 

spoločného PMI/API ako súčasť anonymizovanej OBK podľa ponukovej zóny od 

každého nominovaného organizátora cez LTS podľa jeho výberu. Párovanie 

objednávok v SOB, ktoré predstavuje súčet všetkých jednotlivých OBK 

nominovaných organizátorov, sa vykonáva nepretržite za všetky obdobia otvorené 

pre obchodovanie a rešpektuje kapacitné obmedzenia nastavené zo strany 

prevádzkovateľov prenosových sústav pre CMM, a pravidlá pre párovanie pre 

spojenie implicitných OBK (nominovaných organizátorov) so samostatne 

zadanými explicitnými medzioblastnými objednávkami kapacity. 

b. CMM odkazuje na modul prideľovania kapacity, ktorý ponúka možnosť priebežne 

prideľovať medzioblastnú kapacitu v akomkoľvek momente, v čase keď sú v SOB 

k dispozícii najlepšie objednávky buď implicitnej (ponukové oblasti na základe 

OBK nominovaných organizátorov) alebo explicitnej (požiadavka o realizáciu 

medzioblastnej kapacity) povahy. 

i. v čase keď sú v SOB k dispozícii najlepšie objednávky pri implicitnom 

prideľovaní kapacity (medzi ponukovými oblasťami na základe OBK 

nominovaných organizátorov), alebo  
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ii. mimo OBK v prípade explicitného prideľovania kapacity (žiadosť 

o medzioblastnú kapacitu). 

c. SM poskytuje informácie z príslušných obchodov uzatvorených v rámci riešenia 

Intraday každému nominovanému organizátorovi/om zapojenému do obchodu a 

vypočíta naplánované výmeny potrebné pre vykonanie prevodu a vysporiadanie 

ako súčasť post- couplingu. SM prijíma údaje z SOB o všetkých obchodoch 

uzatvorených medzi dvoma (alebo viacerými) ponukovými oblasťami ako aj 

medzi viacerými oblasťami dodania v rámci ponukovej oblasti, kedykoľvek je to 

relevantné, a medzi centrálnymi protistranami v rámci jednej ponukovej oblasti. 

Na základe týchto informácií SM zabezpečuje, aby sa informácie o fyzickom 

prevode od "zdroja k odberu" preniesli v rámci daných časových okien k 

zúčastneným nominovaným organizátorom a ich centrálnym protistranám, 

prepravcom (shipping agent) a prevádzkovateľom prenosových sústav ako aj 

informácie potrebné pre finančné odovzdanie medzi centrálnymi protistranami. 

d. API/PMI je spoločný protokol/rozhranie, ktoré umožňuje každému nominovanému 

organizátorovi, aby sa pripojil k SOB za rovných podmienok ako sa uskutočňuje aj 

samostatne v rámci explicitných žiadostí o medzioblastnú kapacitu. 

7.2.2 ID postupy 

1. ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov bude obsahovať presný súbor 

postupov, ktoré ustanovujú, ako sa vykonávajú všetky kroky v rámci procesu jednotného 

prepojenia vnútrodenných trhov, a ako sa spracúvajú neočakávané udalosti zo strany 

nominovaných organizátorov pripojených k systému Intraday, a spôsob zabezpečenia v 

súlade s požiadavkami na rovné zaobchádzanie a výkon zo strany poskytovateľa služby 

Intraday. ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov bude tiež obsahovať 

ustanovenie o tom, ako, kedy a prečo je potrebné aktualizovať a meniť postupy. 

2. Je dôležité upozorniť, že bude existovať dohoda IDOA podpísaná všetkými zúčastnenými 

nominovanými organizátormi a všetkými zúčastnenými prevádzkovateľmi prenosových 

sústav, ktorá by mala byť zosúladená s ID prevádzkovou dohodou nominovaných 

organizátorov pre jednotný ID coupling, aby mohla byť vykonaná. Táto IDOA nie je 

súčasťou projektu MCO, nakoľko je potrebné ju rozvíjať a dohodnúť spoločne s 

prevádzkovateľmi prenosových sústav. Dohoda IDOA medzi nominovanými 

organizátormi a prevádzkovateľmi prenosových sústav plne pokryje služby poskytované 

nominovanými organizátormi pre prevádzkovateľov prenosových sústav v ID couplingu, 

ktorými sú CMM a väčšina prvkov SM. 

3. ID prevádzková dohoda nominovaných organizátorov a IDOA zavedú proces pre vývoj a 

úpravu postupov (postupy nominovaného organizátora a postupy nominovaného 

organizátora -prevádzkovateľa prenosovej sústavy v uvedenom poradí), ktorý bude 

popisovať, ako budú funkcionality systému Intraday použité za účelom vykonania 

trhových prevádzkových postupov. 

7.3 Riadenie 

7.3.1 Proces riadenia zmien 

1. Postupy pre proces riadenia zmien ID budú prijaté v súlade so zásadami proces riadenia 

zmien DA s tým, že budú prispôsobené konkrétnym okolnostiam SIDC. 

 

8 OČAKÁVANÝ DOPAD METODÍK CACM 

1. Nariadenie CACM vyžaduje, aby projekt MCO obsahoval opis očakávaného vplyvu 

podmienok či metodík na zriadenie a výkon funkcií MCO. 
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2. Nominovaní organizátori neočakávajú, že metodika regiónu pre výpočet kapacity 

vypracovaná zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav v súlade s článkom 15 ods. 

1 nariadenia CACM bude mať dopad na zriadenie a plnenie funkcií MCO. 

3. Nominovaní organizátori neočakávajú, že metodika poskytovania údajov o výrobe 

a zaťažení vypracovaná zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav v súlade s 

článkom 16 ods. 1 nariadenia CACM bude mať dopad na zriadenie a plnenie funkcií 

MCO, pretože toto je úloha, ktorá predchádza couplingu. 

4. Nominovaní organizátori neočakávajú, že metodika spoločného sieťového 

modelu vypracovaná zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav v súlade s článkom 

17 ods. 1 nariadenia CACM bude mať dopad na zriadenie a plnenie funkcií MCO, pretože 

toto je úloha, ktorá predchádza couplingu. 

5. Nominovaní organizátori neočakávajú, že návrh harmonizovanej metodiky výpočtu 

kapacity vypracovanej zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav v súlade s 

článkom 21 ods. 4 nariadenia CACM bude mať dopad na zriadenie a plnenie funkcií 

MCO. 

6. Záložná metodika vypracovaná nominovanými organizátormi v súlade s článkom 36 ods. 

3 nariadenia CACM, bola predložená všetkým regulačným orgánom na schválenie vo 

februári 2017. Nominovaní organizátori očakávajú, že záložná metodika bude schválená 

všetkými regulačnými orgánmi do augusta 2017. Nominovaní organizátori neočakávajú, 

že záložná metodika bude mať vplyv na časový harmonogram na zavedenie týchto funkcií 

MCO. Nominovaní organizátori očakávajú, že záložná metodika zabezpečí zavedenie 

efektívnych a vhodných podporných postupov pre výkon funkcií MCO. 

7. Návrh algoritmu vytvorený nominovanými organizátormi v súlade s článkom 37 ods. 5 

nariadenia CACM (ďalej len „návrh algoritmu“, vrátane súborov požiadaviek zo strany 

PPS a organizátorov NEMO na vývoj algoritmu v súlade s článkom 37 ods. 1 nariadenia 

CACM (ďalej len ako "požiadavky algoritmu"), bol predložený všetkým regulačným 

orgánom na schválenie vo februári 2017. Nominovaní organizátori očakávajú, že návrh 

algoritmu a požiadavky na algoritmus budú schválené všetkými regulačnými orgánmi do 

augusta 2017. 

8. Nominovaní organizátori neočakávajú, že návrh algoritmu a požiadavky na algoritmus 

budú mať vplyv na časový harmonogram na zavedenie funkcií MCO. Dôvodom je, že 

vývoj nevyhnutný pre splnenie počiatočných požiadaviek popísaných v požiadavkách na 

algoritmus už bol zohľadnený v tomto projekte MCO. Budúce požiadavky popísané v 

požiadavkách na algoritmus budú implementované po zavedení časového plánu na 

implementáciu projektu MCO v súlade s postupmi ustanovenými v návrhu algoritmu. 

Nominovaní organizátori neočakávajú, že počiatočné požiadavky budú mať vplyv na 

výkon funkcie DA MCO a funkcie ID MCO. Nominovaní organizátori očakávajú, že 

budúce požiadavky opísané v požiadavkách na algoritmus budú mať vplyv na 

vykonávanie funkcie DA MCO a ID MCO. Pre zmiernenie a riadenie potenciálneho 

vplyvu možných budúcich požiadaviek na vykonávanie algoritmu, nominovaní 

organizátori v návrhu algoritmu navrhli opatrenia na hodnotenie a kontrolu vykonávania 

algoritmu a vytvorenie transparentného a spoľahlivého postup pre riadenie zmien.  

9. Návrh produktov (ďalej len „návrh produktov“), ktorý môžu nominovaní organizátori 

zohľadniť v procese SDAC a SIDC, ktorý bol vyvinutý v súlade s článkami 40 a 53 

nariadenia CACM, bol predložený všetkým regulačným orgánom na schválenie vo 

februári 2017. Nominovaní organizátori očakávajú, že návrh produktov bude schválený 

všetkými regulačnými orgánmi do augusta 2017. 

10. Nominovaní organizátori neočakávajú, že návrh produktov bude mať vplyv na časový 

harmonogram zavedenia funkcií MCO. Dôvodom je, že vývoj potrebný pre zohľadnenie 
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produktov uvedených v návrhu produktov už bol zohľadnený v tomto projekte MCO. 

Nominovaní organizátori neočakávajú, že produkty uvedené v návrhu produktov budú 

mať nevyhnutne vplyv na výkonnosť funkcií MCO. Na zmiernenie a riadenie 

potenciálneho vplyvu produktov uvedených v návrhu produktov na plnenie funkcií MCO, 

návrh algoritmu navrhuje opatrenia, ktorých cieľom je vyhodnotiť a kontrolovať 

výkonnosť algoritmu. Ďalej, na zmiernenie a riadenie potenciálneho vplyvu zavedenia 

akýchkoľvek nových produktov na výkonnosť funkcií MCO, návrh algoritmu zavádza 

transparentný a spoľahlivý postup riadenia zmien. 

11. Metodika maximálnych a minimálnych cien vypracovaná nominovanými organizátormi v 

súlade s článkom 41 ods. 1 a 54 ods. 2 nariadenia CACM bola predložená všetkým 

regulačným orgánom na schválenie vo februári 2017. Nominovaní organizátori očakávajú, 

že metodika maximálnych a minimálnych cien bude schválená všetkými regulačnými 

orgánmi do augusta 2017. 

12. Nominovaní organizátori neočakávajú, že metodika maximálnych a minimálnych cien 

bude mať vplyv na časový harmonogram pre zavedenie funkcií MCO, keďže navrhované 

maximálne a minimálne ceny už boli zohľadnené v tomto projekte MCO. Nominovaní 

organizátori neočakávajú, že metodika maximálnych a minimálnych cien, alebo presnejšie 

navrhovaná výška maximálnych a minimálnych cien, bude mať vplyv na výkonnosť 

funkcií MCO. 

13. Nominovaní organizátori očakávajú, že metodika oceňovania ID kapacity vypracovaná 

prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia CACM 

bude predložená všetkým regulačným orgánom na schválenie do augusta 2017. 

Nominovaní organizátori očakávajú, že metodika oceňovania ID kapacity bude schválená 

všetkými regulačnými orgánmi do februára 2018. 

14. Nominovaní organizátori neočakávajú, že metodika oceňovania vnútrodennej kapacity 

bude mať vplyv na časový harmonogram pre zavedenie funkcií MCO. To preto, lebo oje 

možné očakávať, že funkcie MCO budú implementované pred schválením metodiky 

oceňovania vnútrodennej kapacity zo strany regulačných orgánov. Nominovaní 

organizátori očakávajú, že metodika oceňovania vnútrodennej kapacity bude mať vplyv na 

výkonnosť funkcie ID MCO. Na zmiernenie a riadenie možného vplyvu metodiky 

oceňovania ID kapacity na výkonnosť funkcie ID MCO, nominovaní organizátori 

navrhujú postupovať podľa spoľahlivých a transparentných postupov riadenia zmien 

zavedených v súlade s návrhom algoritmu a tohto plánu MCO. 

15. Čas otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu a čas uzávierky vnútrodenného 

medzioblastného trhu (ďalej len „návrh PPS pre ID otvorenie a uzávierku trhu“), ktoré 

vypracovali prevádzkovatelia prenosových sústav v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia 

CACM, boli predložené všetkým regulačným orgánom na schválenie v decembri 2016. 

Nominovaní organizátori očakávajú, že otvorenie vnútrodenného medzioblastného trhu 

a uzávierka vnútrodenného medzioblastného trhu ID budú schválené všetkými 

regulačnými orgánmi do júna 2017. 

16. Nominovaní organizátori neočakávajú, že návrh prevádzkovateľov prenosových sústav na 

otvorenie a uzávierku vnútrodenného trhu bude mať vplyv na časový harmonogram pre 

zavedenie funkcie MCO. Nominovaní organizátori očakávajú, že návrh prevádzkovateľov 

prenosových sústav na otvorenie a uzávierku vnútrodenného trhu bude mať vplyv na 

vykonávanie funkcie ID MCO stanovením limitov na časové obdobie, počas ktorého je 

funkcia ID MCO schopná prideliť medzioblastnú kapacitu. 

17. Konečný termín dennej garantovateľnosti (ďalej len „návrh PPS konečného termín dennej 

garantovateľnosti“) vypracovaný zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav v súlade 

s článkom 69 nariadenia CACM bol predložený všetkým regulačným orgánom na 
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schválenie v decembri 2016. Nominovaní organizátori očakávajú, že návrh 

prevádzkovateľov prenosových sústav konečného termínu dennej garantovateľnosti bude 

schválený všetkými regulačnými orgánmi do júna 2017. 

18. Nominovaní organizátori neočakávajú, že návrh prevádzkovateľov prenosových sústav 

konečného termínu dennej garantovateľnosti bude mať vplyv na časový harmonogram pre 

zavedenie funkcií DA MCO alebo vykonávanie funkcie DA MCO. Dôvodom je, že 

konečný termín dennej garantovateľnosti navrhnutý zo strany prevádzkovateľov 

prenosových sústav je v súlade s existujúcimi riešeniami a bol zohľadnený v tomto 

projekte MCO. 

19. Nominovaní organizátori neočakávajú, že metodika rozdelenia príjmu z preťaženia 

vypracovaná zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav v súlade s článkom 73 ods. 

1 nariadenia CACM bude mať dopad na zriadenie a plnenie funkcií MCO, pretože toto je 

úloha, ktorá nasleduje po couplingu. 

20. Nominovaní organizátori očakávajú, že prevádzkovatelia prenosových sústav v každom 

regióne výpočtu kapacity predložia spoločnú metodiku výpočtu kapacity vypracovanú v 

súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia CACM príslušným regulačným orgánom najneskôr 

do 10 mesiacov po schválení tohto návrhu regiónov výpočtu kapacity. 

21. Akýkoľvek vplyv na časový harmonogram implementácie funkcie MCO alebo výkon 

algoritmu môžu byť hodnotené až po zadefinovaní nových metodík. Pre zmiernenie a 

riadenie potenciálneho vplyvu metodík regionálneho výpočtu kapacity na výkonnosť 

funkcií MCO, nominovaní organizátori navrhujú postupovať podľa spoľahlivých a 

transparentných postupov riadenia zmien zavedených v súlade s návrhom algoritmu a 

týmto projektom MCO. 

22. Nominovaní organizátori neočakávajú, že regionálne metodiky koordinovaného 

redispečingu a protiobchodu vyvinuté prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s 

článkom 35 ods. 1 nariadenia CACM budú mať dopad na zriadenie a vykonávanie funkcií 

MCO, keďže sa neočakáva, že medzioblastné aktivity prevádzkovateľov prenosových 

sústav budú prebiehať v rovnakom časovom harmonograme ako organizácia funkcií 

MCO. 

23. Nominovaní organizátori očakávajú, že prevádzkovatelia prenosových sústav predložia 

spoločné metodiky na výpočet plánovaných výmen, vypracované v súlade s článkami 43 

ods. 1 a 56 ods. 1 nariadenia CACM, regulačným orgánom do decembra 2016. Návrh 

prevádzkovateľov prenosových sústav môže mať dopad na zriadenie a vykonávanie 

funkcií MCO. Dôvodom je, že súčasný návrh prevádzkovateľov prenosových sústav sa 

snaží preniesť zodpovednosť za výpočet plánovaných výmen na funkcie MCO. 

24. Nominovaní organizátori neočakávajú, že regionálne núdzové postupy vypracované 

prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s článkom 44 nariadenia CACM budú 

mať dopad na časový harmonogram pre zavedenie a vykonávanie funkcie DA MCO. 

Dôvodom je, že núdzové postupy sú určené na zabezpečenie účinného, transparentného a 

nediskriminačného prideľovania kapacity v prípade, že proces SDAC nie je schopný 

produkovať výsledky. 

25. Nominovaní organizátori očakávajú, že prevádzkovatelia prenosových sústav 

a nominovaní organizátori spoločne predložia všeobecný návrh na doplnkové regionálne 

aukcie, vypracované spoločne prevádzkovateľmi prenosových sústav a nominovanými 

organizátormi v súlade s článkom 63 ods. 1 nariadenia CACM, príslušným regulačnými 

orgánom najskôr do februára 2017. 

26. Nominovaní organizátori neočakávajú, že spoločné návrhy na doplnkové regionálne 

aukcie budú mať nevyhnutne vplyv na časový harmonogram pre zavedenie funkcie ID 
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MCO. To je preto, že sa očakáva, že funkcia ID MCO má byť implementovaná pred tým, 

ako budú známe detailné požiadavky súvisiace s implementáciou doplnkových 

regionálnych aukcií. Komplementárne regionálne aukcie môžu mať vplyv na výkonnosť 

funkcií ID MCO. Na zmiernenie a riadenie možného vplyvu doplnkových regionálnych 

aukcií na výkonnosť funkcií ID MCO nominovaní organizátori navrhujú postupovať 

podľa spoľahlivých a transparentných postupov riadenia zmien zavedených v súlade s 

návrhom algoritmu a tohto projektu MCO. 

27. Nominovaní organizátori neočakávajú, že návrhy jednotlivých prevádzkovateľov 

prenosových sústav na preskúmanie usporiadania ponukovej oblasti v súlade s článkom 

32 ods. 1 písm. d nariadenia CACM budú mať vplyv na časový harmonogram pre 

zavedenie funkcií MCO. Rozhodnutie o zmene usporiadania ponukovej oblasti môže mať 

vplyv na výkonnosť funkcií MCO. Na zmiernenie a riadenie možného vplyvu rozhodnutia 

upraviť usporiadanie ponukovej oblasti na výkonnosť funkcií MCO, nominovaní 

organizátori navrhujú postupovať podľa spoľahlivých a transparentných postupov riadenia 

zmien zavedených v súlade s návrhom algoritmu a tohto projektu MCO. 

28. Nominovaní organizátori neočakávajú, že návrh na prideľovanie medzioblastnej kapacity 

a ďalšie úpravy vypracované zo strany PPS v súlade s článkami 45 a 57 nariadenia CACM 

budú mať vplyv na časový harmonogram pre zavedenie a vykonávanie funkcií MCO. Je 

to preto, že funkcie MCO sú vyvíjané, aby bolo možné vyhovieť ponukovým oblastiam s 

viac ako jedným nominovaným organizátorom a/alebo spojovacích vedení, ktoré nie sú 

prevádzkované certifikovanými prevádzkovateľmi prenosových sústav. 

29. V prípade, že navrhované metodiky nie sú schválené v stanovených lehotách, alebo sú 

zmenené neočakávaným spôsobom alebo majú neočakávané dôsledky, nominovaní 

organizátori posúdia vplyv na zriadenie a vykonávanie funkcií MCO a navrhnú nápravné 

opatrenia na zmiernenie účinkov. 

 

9 PRÍLOHA 1 – Zhrnutie dohody o dočasnej spolupráci nominovaných organizátorov 

(INCA) 

 

Podmienky zmluvy 

 

Predmet 

      Zmluvný rámec dohody o dočasnej spolupráci pre riadenie a 

koordináciu spoločných európskych zodpovedností nominovaných 

organizátorov zo strany výboru nominovaných organizátorov 

týkajúci sa implementácie projektu MCO. 
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Podmienky zmluvy 

 

Pôsobnosť 

Pre vytvorenie dočasného rámca pre zabezpečenie nevyhnutnej 

spolupráce medzi nominovanými organizátormi s ohľadom na 

plnenie všetkých spoločných úloh, ktoré je potrebné vykonať v 

spojitosti s: 

a) vypracovaním a predložením projektu MCO v súlade s 

článkom 7 ods. 3 nariadenia CACM; 

b) vypracovaním a predložením iných primeraných 

podmienok a/alebo metodík požadovaných v súlade s 

článkom 9 ods. 6 nariadenia CACM; 

c) vypracovanie dohody o trvalej spolupráci, ako je to 

navrhnuté v projekte MCO; 

d) akékoľvek doplňujúce úlohy, ktoré môžu byť jednomyseľne 

odsúhlasené stranami. 

Zmluvné strany 
Všetci nominovaní organizátori 

Povinnosti strán 

- Povinnosť vynaložiť to najlepšie možné úsilie a 

spoluprácu v dobrej viere pre dosiahnutie rozsahu 

pôsobnosti INCA. 

- Spolupráca založená na zásade nediskriminácie a 

subsidiarity. 

Rozhodujúce právo 
belgické 

Riešenie sporov 

- Zmierne urovnanie postúpením záležitosti sporu výboru 

zriadeného dohodou INCA. 

- V prípade zlyhania povolá výbor agentúru ACER za 

účelom nezáväzného posúdenia sporu a 

- ako posledná možnosť, rozhodcovské konanie podľa ICC 

pravidiel rozhodcovského konania v Bruseli 

 

10 PRÍLOHA 2 – Zhrnutie DA zmlúv 

10.1 Zhrnutie návrhu DA prevádzkovej dohody nominovaných organizátorov 

1. Účel 

DA prevádzkovú dohodu nominovaných organizátorov ("NEMO DAOA") uzatvárajú všetci DA 

prevádzkyschopní nominovaní organizátori vrátane nominovaných organizátorov, ktorí 

delegovali servis. Uzatvorenie NEMO DAOA je predpokladom stať sa prevádzkyschopným 

nominovaným organizátorom. 

Účelom NEMO DAOA je stanoviť hlavné zásady spolupráce medzi prevádzkyschopnými 

nominovanými organizátormi, pokiaľ ide o funkciu DA MCO pre jednotný DA coupling a 

podmienok, za ktorých budú strany: 
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 Navrhovať, testovať a požadovať zmeny prevádzkových aktív funkcie DA MCO (vrátane 

prostriedkov funkcie DA MCO, v zmysle dohody medzi spoluvlastníkmi prostriedkov 

funkcie DA MCO ), a 

 Zabezpečovať výkon a prevádzku funkcie DA MCO. 

Určenie nominovaného organizátora a podpis dohody ANCA budú podmienkou pre uzatvorenie 

NEMO DAOA. 

2. Všeobecné zásady 

 Účasť na jednotnom DA couplingu je založená na nasledujúcich možnostiach. 

Prevádzkyschopný nominovaný organizátor sa môže zúčastniť ako: 

- koordinátor/záložný koordinátor/organizátor, 

- len ako organizátor, alebo 

- nominovaný organizátor, ktorý delegoval servis. 

 V dôsledku základného princípu subsidiarity a dohodnutého decentralizovaného prístupu: 

(i) prevádzka a výsledky vlastnej obchodnej platformy nominovaných organizátorov a 

spoločných systémov market couplingu NEMO DAOA zostávajú na individuálnej 

zodpovednosti každého nominovaného organizátora (ii) nevyhnutné dohody s 

prevádzkovateľmi prenosových sústav, národnými regulačnými orgánmi a tretími 

stranami pre sprístupnenie medzioblastnej kapacity a pre zabezpečenie toho, aby bol 

prevod medzioblastnej kapacity na miestnej zodpovednosti nominovaných organizátorov. 

 Výnosy z preťaženia musia byť pripísané prevádzkovateľom prenosových sústav alebo 

národným regulačným orgánom v súlade s platnými právnymi ustanoveniami. 

 Strany sa dohodli, že budú hodnotiť výkonnosť NEMO DAOA najmenej raz za dva roky. 

 Delegovanie funkcií MCO je možné zo strany jedného nominovaného organizátora na 

druhého nominovaného organizátora v súlade s projektom MCO a článkom 81 nariadenia 

CACM. 

3. Spolupráca zahŕňajúca prostriedky funkcie DA MCO a individuálne aktíva 

 Strany NEMO DAOA spoločne predkladajú návrhy týkajúce sa návrhu a vývoja 

prostriedkov funkcie DA MCO, ktoré sú účinne vyvíjané a udržiavané spoluvlastníkmi 

prostriedkov funkcie DA MCO. 

 Prostriedky funkcie DA MCO, ktoré boli vyvinuté a udržiavané spoluvlastníkmi 

prostriedkov funkcie DA MCO, sú poskytované v takom stave, ako sú bez záruky 

vhodnosti pre akýkoľvek konkrétny účel. 

 Akýkoľvek návrh zmien prostriedkov funkcie DA MCO podlieha postupom pre kontrolu 

zmien NEMO DAOA. 

 Rozpočet/náklady a rozsah pôsobnosti akéhokoľvek návrhu zmien prostriedkov funkcie 

DA MCO potrebných pre SDAC sú dohodnuté spoluvlastníkmi prostriedkov funkcie DA 

MCO a schválené výborom všetkých nominovaných organizátorov.  

 Prostriedky funkcie DA MCO (s vylúčením hardvéru) smú byť uvedené do prevádzky až 

po splnení kritérií prijateľnosti, pokiaľ ide o testovanie a simuláciu ustanovené DA 

prevádzkovým výborom NEMO DAOA. 

4. Denná prevádzka 

 Nominovaný koordinátor koordinuje pre daný deň a dohliada na činnosť funkcie MCO 

jednotného DA couplingu. Koordinátor a záložný koordinátor budú každý deň vykonávať 
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súčasne tieto operácie v súlade s prevádzkovým manuálom NEMO DAOA. Operátori 

majú právo vykonávať výpočty jednotného DA couplingu v tieňovom režime. 

 Každá strana, pre ktorú je činnosť jednotného DA couplingu prevádzková, zabezpečí, ak 

to nie je pridelené inej strane: (I) sieťové funkcie od príslušného prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy pre zohľadnenie market couplingu a (ii) anonymné a agregované 

knihy objednávok podľa ponukovej zóny, ktoré súvisia s objednávkami, ktoré účastníci 

trhu zadali na svojich obchodných platformách. 

 Výsledky market couplingu vypočítané koordinátorom budú vždy rozhodujúce potom, 

ako budú akceptované zo strany každého organizátora (vrátane samotného koordinátora a 

záložného koordinátora). Avšak každá strana, ktorá pôsobí ako organizátor má právo 

prijať alebo odmietnuť výsledky market couplingu podľa prevádzkového manuálu NEMO 

DAOA. Ak strana nebude reagovať nijakým spôsobom, bude to považované za súhlas s 

výsledkami market couplingu. Výsledky market couplingu nesmú byť zverejnené pred 

termínom dohodnutým v postupoch. Každý organizátor, koordinátor alebo záložný 

koordinátor má právo odmietnuť výsledky market couplingu a odpojiť sa v súlade s 

dohodnutými postupmi, ale toto riešenie by malo byť až na poslednom mieste. 

 Odpojenie v súlade s dohodnutými postupmi nebude považované za neplnenie alebo 

porušenie zmluvy zo strany účastníka dohody NEMO DAOA. Takéto odpojenie je 

dohodnutým podporným postupom, a preto nevedie samo o sebe k žiadnej povinnosti 

odškodnenia za škody vzniknuté odpojením. 

 Žiadna zo strán sa nesmie zaviazať žiadnej tretej strane, že SDAC bude vykonaná s 

povinnosťou výsledku. 

 V prípade mimoriadnej udalosti sa musí koordinátor spojiť telefonicky so záložným 

koordinátorom a prevádzkovatelia spoločne prijať rozhodnutie na vyriešenie udalosti v 

súlade s postupmi uvedenými v prevádzkovom manuáli NEMO DAOA. Takéto núdzové 

hovory budú nahrávané. 

 Ak koordinátor nesplní svoju úlohu, musí ju prebrať záložný koordinátor. Strany sa môžu 

rozhodnúť, že pozastavia funkciu strany ako koordinátora/záložného koordinátora. 

 Každá strana, ktorá priamo vykonáva úlohu organizátora, sa musí podieľať ako 

koordinátor/záložný koordinátor rovnakým zdieľaným počtom dní na základe rotačného 

systému za predpokladu, že budú splnené technické podmienky ustanovené v NEMO 

DAOA a v prevádzkovom manuáli pre výkon úlohy koordinátora a záložného 

koordinátora. 

 Strana, ktorá vykonáva funkciu koordinátora/záložného koordinátora bude odmenená v 

rámci spoločných nákladov. 

 Prevádzkový manuál NEMO DAOA zavedie kompletné prevádzkové procesy a postupy. 

5. Pristúpenie 

 Pristúpenie ku NEMO DAOA zo strany nominovaného organizátora je podmienené: 

- písomným dokladom o jeho nominácii ako nominovaného organizátora, 

- podpisom ANCA, 

- účasťou v súlade s nariadením CACM a príslušnými rozhodnutiami národných 

regulačných orgánov. 

Náklady vzniknuté iným stranám v súvislosti so vstupom/geografickým rozšírením SDAC 

budú pokryté od pristupujúcich nominovaných organizátorov. 

6. Zachovávanie dôvernosti a komunikácia s tretími stranami 
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 Všetky informácie v rámci tejto dohody (vrátane trhových informácií strán) sú dôverné, 

pokiaľ to nie je uvedené inak. Trhové informácie poskytnuté zo strany nominovaných 

organizátorov organizátorovi MCO, trhové ceny a spárované objednávky zostávajú 

výhradným vlastníctvom nominovaného organizátora, ktorý poskytuje služby (alebo 

podľa toho, ako je ustanovené príslušnými vnútroštátnymi predpismi). 

 Nominovaní organizátori nie sú oprávnení na prístup k alebo analýzu trhových informácií 

s výnimkou výhradného účelu riadenia prevádzky alebo výkonu alebo vývoja, kedy sú 

tieto činnosti vykonávané ako súčasť spoločne riadeného procesu v rámci riadiaceho 

výboru. 

 Nominovaní organizátori môžu použiť trhové informácie iných nominovaných 

organizátorov za účelom vykonávania simulácií na svojich vlastných trhoch za 

predpokladu, že to nie je na ujmu hospodárskej súťaže medzi nominovanými 

organizátormi. Nominovaní organizátori môžu publikovať výsledky svojich simulácií v 

cenách a čistých pozíciách svojich vlastných trhov. 

 Vzhľadom na dôvernosť budú môcť strany vyjadriť svoje písomné alebo ústne stanoviská 

alebo názory o všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s NEMO DAOA vo svojom 

vlastnom mene za predpokladu, že tým nediskriminujú alebo negatívne neovplyvňujú 

kolektívne a/alebo individuálne záujmy alebo povesť iných strán. 

 Každá strana je zodpovedná za svoju vlastnú knihu objednávok a ako taká môže 

komunikovať so svojimi klientmi/zákazníkmi za predpokladu, nenarušuje spoločne 

dohodnutú pozíciu a využíva v maximálnej možnej miere spoločne dohodnutú 

komunikáciu po udalosti v koordinovanom párovaní. 

7. Zodpovednosť 

 Vzhľadom na to, že koordinátor, záložný koordinátor a organizátor/i (i) majú v jednom 

čase prístup k požadovaným informáciám na posúdenie riadneho plnenia činnosti 

jednotného DA couplingu funkcie MCO a majú možnosť zasiahnuť s cieľom zabezpečiť 

riadne plnenie tejto činnosti, a (ii) majú možnosť spustiť alebo skontrolovať v tieňovom 

režime v reálnom čase algoritmus párovania, a (iii) majú právo sa odpojiť a/alebo odpojiť 

svojich nominovaných organizátorov, ktorí delegovali servis, všetci prevádzkyschopní 

nominovaní organizátori sa vzdávajú vymáhania práva alebo nápravy voči sebe v podobe 

akejkoľvek finančnej náhrady za škody vzniknuté v dôsledku zavinenia alebo nekonania v 

rámci úlohy koordinátora, záložného koordinátora alebo organizátora. 

 Celková zodpovednosť podľa tejto dohody vrátane ochrany pred škodou bude limitovaná 

na kalendárny rok za všetky škody s určitými výnimkami. 

 Žiadna spoločná alebo solidárna zodpovednosť. 

 Zrieknutie sa akýchkoľvek práv požadovať finančnú náhradu za škody súvisiace s 

produkovaním výsledkov market couplingu ako sú, okrem iného, škody vyplývajúce z/zo: 

- zavinenia alebo nekonania v rámci úlohy koordinátora, záložného koordinátora alebo 

organizátora, 

- akejkoľvek chyby alebo poruchy prostriedkov funkcie DA MCO, 

- absencie výsledkov market couplingu, 

- odpojenia, 

- akéhokoľvek rozhodnutia prijatého zo strany výboru pre zvláštne udalosti, 

8. Vstup do platnosti, trvanie a ukončenie  

 Dohoda vstúpi do platnosti pri podpísaní všetkými stranami na dobu neurčitú. 
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 Úplné ukončenie dohody je možné len na základe spoločnej dohody. 

 Strana môže vystúpiť z dohody za nasledujúcich okolností: 

- na základe 12-mesačnej výpovede bez nutnosti udania dôvodu, 

- na základe 6-mesačnej výpovede v prípade nedosiahnutia dohody, ktorá bola motivovaná 

zmenou legislatívnych okolností. 

 Strany môžu ukončiť dohodu v prípade, že: 

- druhá strana sa dostane do konkurzu, významne poruší túto dohodu a následne nedodrží 

podmienky, ukončí podnikanie, atď., 

- v prípade, že strana prestane byť určená ako nominovaný organizátor pre denné trhy. 

 Odchádzajúca strana vynaloží svoje najlepšie úsilie, aby zmiernila škody vyplývajúce z 

ukončenia a bude asistovať a spolupracovať na opatreniach pre zachovanie kontinuity 

zostávajúcich strán. 

9. Rozhodujúce právo a riešenie sporov 

 Rozhodujúce právo: belgické 

 Zmierne urovnanie medzi CEO (do 1 mesiaca). 

 Ak záležitosť spadá pod rozsah kompetencie výboru všetkých nominovaných 

organizátorov, môže byť postúpená výboru všetkých nominovaných organizátorov. 

 V iných prípadoch: 

- zmierne urovnanie medzi stranami 

- nezáväzný posudok od ACER 

- konanie pred sprostredkovateľom 

- rozhodcovské konanie ICC 

 

10.2 Zhrnutie zmluvy s poskytovateľom služby funkcie DA MCO - poskytovateľ služby 

PMB 

 

Podmienky zmluvy  

 

Predmet 

Zmluva o údržbe a podpore ustanovuje termíny a podmienky, za 

ktorých poskytovateľ služby PMB poskytne služby údržby a 

podpory pre spoluvlastníkov prostriedkov funkcie DA MCO. 

Zmluvné strany 

      Jeden spoluvlastník prostriedkov funkcie DA MCO (vo svojom 

mene a na účet všetkých ostatných spoluvlastníkov prostriedkov 

funkcie DA MCO), poskytovateľ služby PMB 

Rozsah 

 Služby údržby a podpory, 

 Služby riadenia zvláštnych udalostí, 

 Služby zmenových požiadaviek, a 

 Služby rozšírenej testovacej fázy. 
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10.3 Zhrnutie zmluvy s poskytovateľom služby funkcie DA MCO - poskytovateľ služby 

algoritmu 

 

Podmienky zmluvy 

 

Predmet 

      Zmluva o údržbe a podpore ustanovuje termíny a podmienky, za 

ktorých poskytovateľ služby algoritmu poskytne služby údržbu a 

podpory pre spoluvlastníkov prostriedkov funkcie DA MCO. 

Zmluvné strany 

Jeden spoluvlastník prostriedkov funkcie DA MCO (vo svojom 

mene a na účet všetkých ostatných spoluvlastníkov 

prostriedkov funkcie DA MCO), poskytovateľ služby 

algoritmu 

Povinnosti strán 

 Služby údržby a podpory, 

 Služby riadenia zvláštnych udalostí, 

 Služby zmenových požiadaviek, a 

 Poradenské služby. 

 

10.4 Zhrnutie zmluvy s poskytovateľom služby funkcie DA MCO - dodávateľ komunikačnej 

siete 

 

Podmienky zmluvy 

 

Predmet 

 Zmluva ustanovuje podmienky, za ktorých dodávateľ 

komunikačnej siete bude poskytovať služby pre spoluvlastníkov 

prostriedkov funkcie DA MCO. 

Zmluvné strany 

Jeden spoluvlastník prostriedkov funkcie DA MCO (vo svojom 

mene a na účet všetkých ostatných spoluvlastníkov prostriedkov 

funkcie DA MCO), dodávateľ komunikačnej siete 

Rozsah 

SLA pokrýva nasledujúce služby:  

o Zmluva o úrovni poskytovaných služieb 

o Dohoda o riešení poruchy 

o Dohoda o dostupnosti poskytovaných služieb 

o Kvalita služieb 

o Dohoda o strate paketov 

o Dohoda o úrovni nestability 

Obojsmerné oneskorenie spojenia 
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11 PRÍLOHA 3 – Zhrnutie ID zmlúv 

11.1 Zhrnutie návrhu ID prevádzkovej dohody NEMO 

1. Účel 

 ID prevádzková dohoda je dohoda, ktorá musí byť uzatvorená všetkými nominovanými 

organizátormi, ktorí vykonávajú funkciu ID MCO. 

 Vymedzuje hlavné princípy spolupráce v súvislosti s funkciou ID MCO pre jednotný 

Intraday coupling (cezhraničné implicitné vnútrodenné kontinuálne obchodovanie, ktoré 

má byť realizované v krajinách EÚ a energeticky pripojených krajinách v súlade s 

dohodou, ďalej len Single Intraday coupling) a ustanovuje podmienky, za ktorých strany 

budú: 

o Navrhovať, testovať a požadovať zmeny IT aktív funkcie ID MCO a 

o Prevádzkovať funkciu ID MCO, 

o Pripájať svoje systémy obchodovania k systému Intraday. 

 Určenie nominovaného organizátora a podpis dohody ANCA budú podmienkou pre 

uzatvorenie NEMO IDOA. 

 NEMO IDOA taktiež upravuje vzťahy nominovaných organizátorov: 

o s poskytovateľmi spoločných služieb a 

o s prevádzkovateľmi prenosových sústav pre riešenie Intraday. 

2. Všeobecné zásady 

 NEMO IDOA je otvorená pre akéhokoľvek nominovaného organizátora, ktorý podpísal 

ANCA. 

 Rovnaké zaobchádzanie medzi účastníkmi trhu, nominovanými organizátormi, 

prevádzkovateľmi prenosových sústav a ich explicitnými účastníkmi. 

 Všetky strany dohody NEMO IDOA uzatvoria príslušné dohody o poskytovaní služieb s 

poskytovateľmi spoločných služieb. 

 Strany sa dohodli, že budú hodnotiť výkonnosť NEMO IDOA najmenej raz za rok. 

3. Spolupráca zahŕňajúca aktíva funkcie ID MCO a individuálne aktíva 

 Strany spoločne vytvárajú návrh aktív funkcie ID MCO. Akékoľvek zmeny aktív funkcie 

ID MCO budú prebiehať podľa postupu kontroly zmien riadenia a musia byť schválené 

príslušným výborom. 

 Lokálne obchodné systémy sú definované ako individuálne aktíva. Každá zo strán môže 

uzatvoriť zmluvu o vytvorení špeciálnych funkcionalít systému obchodovania pripojených 

k systému Intraday a vyvinutých dodávateľom systému Intraday za predpokladu, že: 

o dodávateľ systému Intraday na seba prebral náležité záväzky pre zabezpečenie 

toho aby (a) udeľovanie práv zo strany dodávateľa systému Intraday v žiadnom 

prípade nebránilo ďalším nominovaným organizátorom, aby získali rovnaké práva 

v konkrétnych funkcionalitách, a (b) aby sa nominovaným organizátorom, ktorí si 

obstarali alebo si želajú obstarať systém obchodovania pripojený k systému 

Intraday a vyvinutý dodávateľom systému Intraday, dostalo spravodlivého a 

nediskriminačného zaobchádzania zo strany dodávateľa systému Intraday, pokiaľ 

ide o náklady účtované a podmienky a modality, ktoré sa vzťahujú na akékoľvek 

udelené práva. 

o Je zaručená možnosť vo vzťahu k iným stranám premeniť po dohode všetkých 

strán takéto práva do spoločnej licencie alebo spoluvlastníctva. 

 Náklady vzniknuté v súvislosti s návrhom, vývojom, testovaním, implementáciou a 

údržbou aktív funkcie ID MCO musia byť schválené príslušným výborom. 

 Systémy funkcie ID MCO musia byť uvedené do prevádzky až po splnení kritérií 

prijateľnosti, pokiaľ ide o testovanie a simuláciu. 

4. Trvalá prevádzka systému Intraday 



45 

 

 Dohoda bude obsahovať najmenej podrobné postupy pre 

o zastavenie a reštart systému Intraday, vrátane pripojenia LTS, a  

o výbor pre zvláštne udalosti (skladá sa z prevádzkyschopných nominovaných 

organizátorov a dodávateľa systému Intraday). 

5. Pristúpenie 

Akýkoľvek nominovaný organizátor určený pre Intraday, ktorý podpísal ANCA, je oprávnený 

dodržiavať podmienku účasti v súlade s nariadením CACM a príslušnými rozhodnutiami 

národných regulačných orgánov. 

 

6. Riadenie 

 Strany zavedú štruktúru riadenia za účelom prerokovania a rozhodnutia o akejkoľvek 

záležitosti týkajúcej sa tejto dohody. Zmeny dohody môžu vykonať len právni zástupcovia 

oboch strán na základe jednomyseľného rozhodnutia. 

 Rozhodnutia budú prijímané jednomyseľne. V prípade nezhody v určitých otázkach bude 

záležitosť posunutá výboru všetkých nominovaných organizátorov. 

7. Zachovávanie dôvernosti a komunikácia s tretími stranami 

 Všetky informácie v rámci tejto dohody (vrátane trhových informácií strán) sú dôverné, 

pokiaľ nie je uvedené inak. Trhové informácie poskytnuté nominovaným organizátorom 

pre funkciu ID MCO, trhové ceny a spárované objednávky zostávajú výhradným 

vlastníctvom nominovaného organizátora delegovaného na servis (alebo podľa toho, ako 

ustanovuje príslušný vnútroštátny predpis). 

 Nominovaní organizátori nie sú oprávnení na prístup k alebo analýzu trhových informácií 

s výnimkou výhradného účelu riadenia prevádzky alebo výkonu alebo vývoja, keď tieto 

činnosti sú vykonávané ako súčasť spoločne kontrolovaného procesu v rámci príslušného 

výboru. 

 Vzhľadom na dôvernosť budú môcť strany vyjadriť svoje písomné alebo ústne stanoviská 

alebo názory o všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s IDOA v ich vlastnom mene za 

predpokladu, že tým nediskriminujú alebo negatívne neovplyvňujú kolektívne a/alebo 

individuálne záujmy alebo povesť iných strán. 

 Nominovaní organizátori sa spoločne dohodnú na komunikácii po zvláštnej udalosti v 

koordinovanom párovaní. Avšak každá strana je zodpovedná za svoju vlastnú knihu 

objednávok a ako taká môže komunikovať so svojimi klientmi/zákazníkmi za 

predpokladu, že táto komunikácia nenarušuje spoločne dohodnutú pozíciu a využíva v 

maximálnej možnej miere spoločne dohodnutú komunikáciu. 

8. Zodpovednosť 

 Žiadna spoločná alebo solidárna zodpovednosť 

 Náhodné, nepriame a následné škody budú vylúčené 

 Celková povinnosť odškodnenia jednej zo strán sa obmedzí s určitými výnimkami pre 

nároky tretích strán, ako napr. nároky vznesené poskytovateľmi spoločných služieb. 

9. Vstup do platnosti, trvanie a ukončenie 

 Dohoda vstúpi do platnosti pri podpísaní všetkými stranami na dobu neurčitú. 

 Úplne ukončenie dohody je možné len na základe spoločnej dohody. 

 Strana môže odstúpiť od dohody za nasledujúcich okolností: 

- na základe 8-mesačnej výpovede bez nutnosti udania dôvodu, 

- na základe 6-mesačnej výpovede v prípade nedosiahnutia dohody, ktorá bola 

iniciovaná zmenou legislatívnych okolností. 

 Strany môžu ukončiť dohodu v prípade, že: 
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- druhá strana sa dostane do konkurzu, významne poruší túto dohodu a následne 

nedodrží podmienky, pri ukončení podnikania, atď., 

- nominácia nominovaného organizátora pre Intraday bude zrušená. 

 Odchádzajúca strana vynaloží svoje najlepšie úsilie, aby zmiernila škody vyplývajúce z 

ukončenia a bude asistovať a spolupracovať na opatreniach pre zachovanie kontinuity 

zostávajúcich strán. 

10. Rozhodujúce a riešenie sporov 

 Rozhodujúce právo: belgické 

 Pri zmluvných sporoch bude stanovený postup riešenia sporov. 

 Určité záležitosti môžu byť posunuté na výbor všetkých nominovaných organizátorov. 

 

11.2 Zhrnutie prevádzkovej dohody NEMO –PCA 

 

Podmienky zmluvy 

 

Predmet 

 Určiť termíny a podmienky spolupráce pre ďalší návrh, vývoj, 

implementáciu a prevádzku riešenia Intraday v súlade s 

modelom Intraday. 

Zmluvné strany 
Nominovaní organizátori určení pre ID 

Rozsah 

- Strany sa zaväzujú: 

o Spoločne riadiť, stanovovať priority a riadiť návrh 

a vývoj spoločných komponentov a plnenie strán 

v súlade s riešením Intraday.  

o Zabezpečiť vývoj, implementáciu, prevádzku a 

údržbu spoločných komponentov v súlade s 

riešením Intraday. 

o Spolupracovať na prepojení svojich vlastných 

trhových miest pre Intraday v súlade s modelom 

Intraday a riešením Intraday. 

 

11.3 Zhrnutie zmluvy s poskytovateľom služby funkcie ID MCO – dodávateľ systému ID 

 

Podmienky zmluvy 

 

Predmet 

      Zmluva ustanovuje termíny a podmienky, za ktorých relevantný 

nominovaný organizátor určí podmienky poskytovania služby 

dodávateľovi systému ID 

Zmluvné strany 
Všetci nominovaní organizátori určení pre ID a dodávateľ 

systému Intraday 

Rozsah 

Modul správy kapacít, Shipping modul a služby zdieľanej knihy 

objednávok: 

• Vývoj 

• Prevádzková licencia 
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Podmienky zmluvy 

 

• Údržba 

• Hosting 

 

11.4 Zhrnutie zmluvy s poskytovateľom služby funkcie ID MCO - dodávateľ komunikačnej 

siete 

 

Podmienky zmluvy 

 

Predmet       Komunikačná sieť MPLS poskytuje vyrovnanú a bezpečnú 

komunikačnú sieť medzi ID systémom a lokálnymi obchodnými 

riešeniami (LTSs) bez ohľadu na lokalitu LTS. 

Všeobecné obchodné podmienky a prílohy ku zmluve sa 

vzťahujú na poskytovanie akýchkoľvek služieb dodávateľa 

komunikačnej siete, vrátane zariadení dodaných dodávateľom 

komunikačnej siete, ako je uvedené v objednávkovom formulári 

pre každého nominovaného organizátora (koncový bod LTS) a 

pre centrálny bod reprezentovaný ID systémom. 

SLA stanovuje metriku SLA a kreditný režim služieb pre rôzne 

služby a pokrýva Off-Net službyiba vtedy, ak sú výslovne 

uvedené. 

Zmluvné strany 
 Všetci nominovaní organizátori určení pre ID a dodávateľ 

komunikačného systému 

Rozsah 

a) služby implementácie vrátane 

1. služby súvisiace s riadením projektov 

2. inštalačné služby 

b) prevádzkové služby vrátane 

1. dodávka služby 

2. správa porúch 

 

 

V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou sa uplatňuje anglická 

verzia.  

  

 Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 14. 04. 2016 

doručený list nominovaného organizátora trhu s elektrinou spoločnosti OKTE, a. s. Mlynské 

nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 (ďalej len „NEMO“ alebo „účastník konania“) 

„Predloženie dokumentu „MCO plán“ zo strany OKTE a.s. na základe funkcie NEMO, 

v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje 
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usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“ zaevidovaný pod 

č. 12961/2016/BA.  

Účastník konania v predmetnom liste uviedol, že aktívne pristupuje k plneniu 

si svojich povinností vyplývajúcich z Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1222 z 24. júla 2015, 

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len 

„nariadenie CACM“) a ako nominovaný organizátor trhu s elektrinou v prílohe prekladá 

úradu na schválenie Návrh plánu spoločného výkonu funkcií MCO (ďalej len „návrh MCO 

plánu“) v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia CACM, ktorý bol vypracovaný všetkými 

nominovanými organizátormi trhu s elektrinou (ďalej aj „všetci NEMO“). 

Slovenskú verziu návrhu MCO plánu predložil účastník konania na žiadosť úradu 

z 29. 04. 2016  ako prílohu listu „Preklad dokumentu MCO plán“ z 20. 06. 2016. Predmetný 

list bol úradu doručený 21. 06. 2016 a zaevidovaný pod č. 24288/2016/BA.  

Podľa článku 9 ods. 1 nariadenia CACM PPS (prevádzkovatelia prenosových sústav) 

a všetci NEMO (nominovaný organizátor trhu s elektrinou) vypracujú podmienky alebo 

metodiky vyžadované v tomto nariadení a predložia ich na schválenie príslušným regulačným 

orgánom v lehotách stanovených v tomto nariadení.  

Podľa článku 9 ods. 5 nariadenia CACM, každý regulačný orgán schváli podmienky 

alebo metodiky používané na výpočet alebo stanovenie jednotného prepojenia denných 

a vnútrodenných trhov, ktoré vypracovali PPS a NEMO. Sú zodpovedné za schválenie 

podmienok alebo metodík uvedených v odsekoch 6, 7 a 8 nariadenia.  

Článok 9 ods. 6 písm. a) tohto nariadenia ustanovuje, že plán spoločného výkonu 

funkcií MCO v súlade s článkom 7 ods. 3 podlieha schváleniu všetkými regulačnými 

orgánmi.  

Podľa článku 9 ods. 10 nariadenia CACM, ak si schválenie podmienok alebo metodík 

vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, príslušné regulačné orgány 

sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Ak je to 

uplatniteľné, príslušné regulačné orgány zohľadnia stanovisko Agentúry pre spoluprácu 

regulačných orgánov v oblasti energetiky. Regulačné orgány prijímajú rozhodnutia týkajúce 

sa predložených podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6, 7 a 8 do šiestich mesiacov 

po doručení podmienok alebo metodík regulačnému orgánu prípadne poslednému dotknutému 

regulačnému orgánu.  

Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia CACM do ôsmich mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia predložia všetci organizátori NEMO všetkým regulačným orgánom 

a agentúre plán, v ktorom sa stanovuje spôsob spoločného zriadenia a vykonávania funkcií 

MCO uvedených v odseku 2 vrátane potrebných návrhov dohody medzi organizátormi 

NEMO a tretími stranami. Tento plán musí zahŕňať podrobný opis a navrhovaný časový plán 

zavádzania, ktoré nesmie presiahnuť dvanásť mesiacov, a opis očakávaného vplyvu 

podmienok alebo metodík týkajúcich sa zriadenia a vykonávania funkcií MCO uvedených 

v odseku 2. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej 

len „zákon č. 250/2012 Z. z.“)  úrad je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie 

v sieťových odvetviach. 

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti, 

alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu 

okrem práv a povinností predsedu Regulačnej rady.  

Návrh MCO plánu vypracovaný všetkými NEMO bol poslednému regulačnému 

orgánu doručený 15. 04. 2016. 
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Dňa 13. 09. 2016 sa konalo zasadnutie Fóra energetických regulátorov, kde bol 

prejednávaný návrh MCO plánu. Na základe elektronického hlasovania národných 

regulačných orgánov, ktoré prebiehalo do 26. 09. 2016 bola prijatá dohoda všetkých 

národných regulátorov na požadovaní zmeny návrhu MCO plánu. Všetky národné regulačné 

orgány sa zhodli na konkrétnych požiadavkách na zmenu. 

Všetky národné regulačné orgány požiadali o zmenu týkajúcu sa štruktúry riadenia, 

časového harmonogramu na implementáciu, posúdenia vplyvu, prístupu k údajom, dohôd 

viacerých NEMO, zaobchádzania s nákladmi a jazyka. 

Okrem toho všetky národné regulačné orgány považovali nasledovné témy za také, 

ktoré sú mimo rozsahu plánu MCO, a preto požiadali o ich úplné odstránenie: 

 ustanovenia, ktoré obmedzujú zodpovednosť NEMOs pri funkciách MCO; 

 ustanovenia týkajúce sa návratnosti nákladov, keďže musia vychádzať z národných 

schválení a/ alebo dohôd medzi NEMO, PPS a príslušným regulačným orgánom (čl. 

76 (2) a 76 (3)) v kombinácii s článkom 9 (8)e; 

 ustanovenia o zdieľaní nákladov s odkazom na náklady vzniknuté pred nadobudnutím 

účinnosti CACM, keďže musia vychádzať z existujúcich dohôd medzi NEMOs 

a TSOs (článok 80(5)); 

 ustanovenia o zdieľaní nákladov s odkazom na náklady, ktoré špecificky nesúvisia 

s funkciami MCO. 

Okrem toho všetky regulačné orgány výslovne požadovali, že všetci NEMO musia dostať 

rovnaké práva a povinnosti. 

Úrad listom č. 38148/2016/BA „Oznámenie s výzvou“ z 13. 10. 2016 upovedomil 

účastníka konania s výsledkami zasadnutia Fóra energetických regulátorov a zároveň ho 

vyzval, aby doplnil návrh MCO plánu podľa prílohy a zaslal úradu. Prílohou listu bola 

„Požiadavka na zmenu zo strany všetkých NRAs dohodnutá na Fóre energetických 

regulátorov (ERF) týkajúca sa Návrhu všetkých NEMOs pre plán spoločného výkonu MCO 

funkcií (MCO plán)“, ktorá detailne ustanovovala požiadavku všetkých národných 

regulačných orgánov na zmenu návrhu MCO plánu.  

Na základe požiadavky na zmenu návrhu MCO plánu predložil účastník konania úradu 

list „Predloženie úprav a doplnení dokumentu MCO plán zo strany OKTE a.s. na základe 

funkcie NEMO, v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým 

sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“ zo dňa  

14. 12. 2016. List bol úradu doručený 15. 12. 2016 a zaevidovaný pod č. 46228/2016/BA. 

V predmetnom liste účastník konania uviedol, že všetci NEMO pristúpili k vzájomnej 

spolupráci na úpravách a doplneniach podľa požiadaviek národných regulačných orgánov 

pre napĺňanie úlohy smerujúcej k vytvoreniu MCO plánu a doplnený návrh MCO plánu 

predkladajú v prílohe č. 1. Prílohou č. 1 bol CD nosič, ktorý obsahoval „a) MCO plán zo dňa 

14. 12. 2016 (verzia .pdf a .docx)“ (ďalej len „druhý doplnený návrh MCO plánu“), „b) MCO 

plán zo dňa 14. 04. 2016 (verzia .pdf a .docx), c) MCO plán zo dňa 14. 12. 2016 – porovnanie 

zmien voči MCO plán zo dňa 14. 04. 2016 (verzia .pdf a .docx)“. Dokumenty predložil 

účastník konania v anglickom znení.                      

Slovenskú verziu druhého doplneného návrhu MCO plánu predložil účastník konania 

na žiadosť úradu zo 16. 01. 2017  ako prílohu listu „Preklad dokumentu MCO plán“ 

z 18. 01. 2017. Predmetný list bol úradu doručený 19. 01. 2017 a zaevidovaný pod 

č. 2117/2017/BA.  

Druhý doplnený návrh MCO plánu bol prejednávaný na zasadnutí Fóra energetických 

regulátorov dňa 24. 01. 2017, pričom elektronickým hlasovaním, ktoré prebiehalo  

do 09. 02. 2017, sa všetky národné regulačné orgány zhodli na žiadosti o zmenu druhého 

doplneného návrhu MCO plánu. 
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Po posúdení druhého doplneného návrhu MCO plánu dospeli regulačné orgány 

k záveru, že NEMOs pri zmene pôvodného MCO plánu vynechali dôležité časti 

požadovaných zmien a doplnení. Medzi nimi majú tieto tri témy mimoriadny význam, aj keď 

nie sú úplne vyčerpávajúce: 

 ustanovenia obmedzujúce zodpovednosť NEMO pri funkciách MCO neboli úplne 

odstránené. 

 opatrenia týkajúce sa nákladov sa v MCO pláne stále nachádzali. 

 ustanovenia, ktoré zavádzajú alebo znamenajú diferencované zaobchádzanie s NEMO, 

neboli voči cieľom stanoveným v článku 3 usmernení CACM riadne odôvodnené. 

Úrad listom č. 5870/2017/BA „Oznámenie s výzvou“ zo dňa 13. 02. 2017 vyzval 

účastníka konania na doplnenie druhého doplneného návrhu MCO plánu podľa prílohy 

a zaslal úradu. Prílohou listu bola „Požiadavka na zmenu zo strany všetkých NRAs dohodnutá 

na Fóre energetických regulátorov (ERF) týkajúca sa Návrhu všetkých NEMOs pre plán 

spoločného výkonu MCO funkcií (MCO plán)“, ktorá detailne ustanovovala požiadavku 

všetkých národných regulačných orgánov na zmenu návrhu MCO plánu.  

Tretí doplnený návrh MCO plánu bol úradu predložený dňa 18. 04. 2017 ako príloha 

listu „Predloženie doplneného dokumentu MCO plán zo strany OKTE a.s. na základe funkcie 

NEMO, v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“ (ďalej len „tretí doplnený návrh 

MCO plánu“) a zaevidovaný pod č. 16399/2017/BA. 

Slovenskú verziu tretieho doplneného návrhu MCO plánu predložil účastník konania 

na žiadosť úradu z 28. 04. 2017  ako prílohu listu „Preklad dokumentu MCO plán“ 

zo 04. 05. 2017. Predmetný list bol úradu doručený 05. 05. 2017 a zaevidovaný pod 

č. 20371/2017/BA.  

Dňa 06. 06. 2017 sa konalo zasadnutie Fóra energetických regulátorov, kde bol 

prejednávaný tretí doplnený návrh MCO plánu. Elektronické hlasovanie národných 

regulačných orgánov prebiehalo do 16. 06. 2017.  

 Všetky národné regulačné orgány potvrdili, že ich požiadavky boli splnené, najmä: 

 obmedzenia zodpovednosti NEMO týkajúce sa funkcií MCO boli z MCO plánu 

odstránené; 

 všetky (odkazy na) budúce eventuality súvisiace s nákladmi boli z MCO plánu 

odstránené; 

 v MCO pláne sa nenašli žiadne ustanovenia, ktoré by umožňovali diskrimináciu medzi 

NEMO. 

 

 Úrad následne listom č. 27936/2017/BA „Oznámenie o začatí správneho konania 

vo veci schválenia Návrhu plánu spoločného výkonu funkcií MCO plánu v súlade s článkom 7 

ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa ustanovuje usmernenie 

pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia spojené s výzvou na vyjadrenie 

sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia o Návrhu plánu spoločného výkonu funkcií MCO“ 

z 20. 06. 2017 oznámil účastníkovi konania začatie správneho konania podľa zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) a súčasne podľa § 33 správneho poriadku pozval účastníka konania 

na oboznámenie sa so spisom pred vydaním rozhodnutia.  

Účastník konania doručil úradu 26. 06. 2017 list „Vzdanie sa práva na vyjadrenie 

sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia o Návrhu plánu spoločného výkonu funkcií 

MCO“. List bol zaevidovaný pod č. 29021/2017/BA.  Účastník konania uviedol, že sa podľa 
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§ 33 ods. 2 správneho poriadku vzdáva práva na vyjadrenie k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia o návrhu plánu spoločného výkonu funkcií MCO. 

Úrad vykonal všetky úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal podklady 

nachádzajúce sa v spise č. 3473–2017–BA, v priebehu správneho konania s účastníkom 

konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia.  

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 06. 06. 2017 sa na zasadnutí Fóra energetických 

regulátorov prejednávala anglická verzia návrhu tretieho doplneného návrhu MCO plánu, 

bude sa v prípade nezrovnalostí vychádzať z anglického znenia tretieho doplneného návrhu 

MCO plánu.  

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, 

a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

    

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                           v z. Ing. Miroslav Čelinský 

                                                                    podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

                                                                                                              

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

OKTE, a. s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava 


