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I N F O R M A â N É  T E C H N O L Ó G I E

Európska únia vo v‰eobecnosti presadzuje akti-
vity, ktoré smerujú k zjednodu‰eniu cezhraniã-
ného podnikania. Je to tak aj v energetike?

Medzi kºúãové ciele Európskej únie patrí aj vy-
tvorenie harmonizovaného a liberalizovaného pod-
nikateºského prostredia v rámci celého európskeho
trhu, ktor˘ zah⁄Àa 27 ãlensk˘ch krajín s viac ako 500
miliónmi spotrebiteºov. Neoddeliteºnou súãasÈou
tohto prostredia sú aj energetické trhy, pre ktoré bol
vyt˘ãen˘ veºmi ambiciózny cieº ich prepojenia do
roku 2014. Takto sa má v koneãnom dôsledku vy-
tvoriÈ spoloãn˘ intern˘ energetick˘ trh (IEM – In-
ternal Energy Market), ão si vyÏaduje úzku spolu-
prácu jednotliv˘ch prevádzkovateºov prenosov˘ch
sústav, organizátorov trhov a regulaãn˘ch úradov.
Podmienkou je aj dobudovanie dostatoãnej infra-
‰truktúry, ktorá bude schopná poskytnúÈ adekvátne
prenosové kapacity nielen na hraniciach prenoso-
v˘ch sústav, ale aj v rámci nich. 

Aké aktivity v tomto smere môÏeme sledovaÈ 
v na‰om regióne?

Prv˘m v˘sledkom v oblasti integrácie trhov 
s elektrinou v na‰om regióne bolo v roku 2009 pre-
pojenie ãeskej a slovenskej obchodnej zóny pro-
stredníctvom metódy Market Coupling, ktoré pri-
nieslo v˘znamné zv˘‰enie likvidity denného trhu a
zoptimalizovalo prideºovanie cezhraniãn˘ch kapa-
cít. Objednávky na nákup a predaj elektriny zadá-
vali úãastníci trhu prostredníctvom svojich lokál-
nych organizátorov trhu (OKTE a OTE). Spolupra-
cujúce informaãné systémy OKTE a OTE zabezpe-
ãili sumarizované párovanie objednávok spolu 
s prideºovaním cezhraniãn˘ch kapacít a generova-
ním optimálnej ceny. Prvé objednávky z prepoje-

n˘ch obchodn˘ch oblastí boli spoloãne párované pre
obchodn˘ deÀ 1. septembra 2009. 

Regionálna spolupráca sa neskôr roz‰írila aj o
maìarsk˘ trh s elektrinou. Ako sa to celé zaãa-
lo?

Projekt pripojenia maìarskej obchodnej oblasti
k uÏ prepojenému dennému trhu medzi âeskou re-
publikou a Slovenskom zaãal 30. mája 2011 pod-
písaním zmluvy o spolupráci (Memorandum of
Understanding) zúãastnen˘mi stranami – organizá-
tormi trhov (OTE, OKTE a HUPX) a prevádzkova-
teºmi prenosov˘ch sústav (âEPS, SEPS a MAVIR)
s podporou príslu‰n˘ch ministerstiev a národn˘ch
regulaãn˘ch úradov (ERÚ, ÚRSO a MEH). Do
projektu neskôr vstúpili aj dodávatelia príslu‰n˘ch
informaãn˘ch systémov vrátane spoloãnosti sféra,
a.s., ako dodávateºa systému XMtrade®/ISOT pre
OKTE, ktorí aktívne spolupracovali v rámci jedno-
tliv˘ch pracovn˘ch skupín.

S ohºadom na budúci zámer integrovaÈ regióny
CEE a CWE bolo rozhodnuté, Ïe párovanie objed-
návok z troch obchodn˘ch oblastí sa bude realizo-
vaÈ prostredníctvom algoritmu, ktor˘ sa uÏ v súãas-
nosti pouÏíva v CWE regióne. S t˘mto cieºom sa
sprevádzkovala sluÏba, ktorú poskytuje spoloãnosÈ
EPEX SPOT. Dovtedy pouÏívan˘ algoritmus páro-
vania v‰ak zostáva pripraven˘ na pouÏitie v prípa-
de záloÏného rie‰enia. 

Ak˘ je prínos zvolenej metódy Market Cou-
pling?

Mechanizmus Market Coupling umoÏÀuje ob-
chodovanie v prepojen˘ch obchodn˘ch oblastiach
aÏ do v˘‰ky dostupnej cezhraniãnej kapacity. Pred-
chádzajúci spôsob cezhraniãného prenosu prebiehal
v dvoch krokoch, keì si úãastníci trhu museli naj-
prv alokovaÈ cezhraniãnú kapacitu prostredníctvom
explicitnej aukcie a aÏ následne obchodovali s elek-
trinou na denn˘ch trhoch. Súãasn˘ spôsob implicit-
nej aukcie poskytuje efektívnej‰ie prideºovanie voº-
n˘ch cezhraniãn˘ch kapacít. 

Ako by ste zhodnotili prvé v˘sledky obchodova-
nia na prepojen˘ch trhoch?

Prepojenie ãeského, slovenského a maìarského
denného trhu s elektrinou sa stalo realitou 11. sep-
tembra 2012, keì v‰etci registrovaní úãastníci trhu
mohli zaãaÈ spoloãne predávaÈ a nakupovaÈ elektri-
nu s vyuÏitím implicitnej aukcie na nasledujúci ob-
chodn˘ deÀ. 

Prv˘ deÀ sa do spoloãného krátkodobého ob-
chodovania s elektrinou na slovenskej strane aktív-
ne zapojilo 24 úãastníkov, ktorí zadali 34 platn˘ch

objednávok na nákup a predaj. Celkovo sa na Slo-
vensku predalo 9 370 MWh a nakúpilo 5 630 MWh
elektriny. Denn˘ trh na oboch stranách vygenero-
val cenov˘ index BASE na úrovni 57,22
EUR/MWh, OFFPEAK na úrovni 48,48 EUR/MWh
a PEAK na úrovni 65,96 EUR/MWh. PrevaÏujúci
cezhraniãn˘ tok v priebehu obchodného dÀa bol ex-
port do âEPS v celkovej v˘‰ke 4 830 MWh a im-
port z MAVIR v celkovej v˘‰ke 2 205 MWh. Opaã-
né cezhraniãné toky v priebehu obchodného dÀa boli
import z âEPS v celkovej v˘‰ke 144,2 MWh a ex-
port do MAVIR v celkovej v˘‰ke 1 253,4 MWh. Po-
ãas tohto obchodného dÀa nedo‰lo v Ïiadnej obchod-
nej perióde k prekroãeniu cezhraniãn˘ch kapacít a
teda ani k rozpojeniu trhov.

Naplnili sa oãakávania odborníkov? 
Prv˘ obchodn˘ deÀ nenaplnil predpoklady niek-

tor˘ch odborníkov, ktorí oãakávali smerovanie hlav-
n˘ch cezhraniãn˘ch tokov z âEPS do MAVIR, ako
aj prekroãenie cezhraniãn˘ch kapacít najmä na hra-
nici s MAVIR. Naopak, prejavilo sa oãakávané zv˘-
‰enie ceny po pripojení maìarskej obchodnej zóny.

Ako prebiehal ìal‰í v˘voj na integrovan˘ch
trhoch?

Zatiaº bolo moÏné vyhodnotiÈ len necelé 3 t˘Ïd-
ne obchodovania v rámci prepojenia troch obchod-
n˘ch zón CZ-SK-HU. Na základe v˘voja ceno-
v˘ch indexov je moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe prvotn˘
mierny cenov˘ nárast sa postupne dostáva na hod-
noty spred pripojenia maìarského trhu a moÏno
e‰te aj niÏ‰ie.

Smery denn˘ch cezhraniãn˘ch tokov sa v‰ak 
v sledovanom období neustálili, priãom nie je moÏ-
né kon‰tatovaÈ zásadne prevládajúci hlavn˘ smer. Po
druhom t˘Ïdni obchodovania sa zaãali v niektor˘ch
periódach obchodného dÀa ãastej‰ie vyskytovaÈ
rozpojenia trhov na profile SEPS/MAVIR z nedo-
statku poÏadovanej cezhraniãnej kapacity. Pri t˘chto
rozpojeniach bola generovaná rozdielna cena v jed-
notliv˘ch obchodn˘ch zónach. 

Slovensku sa teda darí úspe‰ne pôsobiÈ v oblas-
ti regionálnej integrácie v energetike? 

Rozhodne áno. Roz‰írením ãeského a sloven-
ského trhu s elektrinou o maìarskú obchodnú zónu
sa napæÀajú európske integraãné zámery, ktoré úãast-
níkom trhu uºahãujú podnikanie v regióne. ëal‰ím
krokom bude spolupráca na projekte zavedenia im-
plicitnej aukcie na základe flow-based metódy pre-
pojeného CEE a NWE regiónu. To je ìal‰í v˘raz-
n˘ krok k vytvoreniu jednotného európskeho trhu
s elektrinou.

Prepojenie ãeského,
slovenského a maìarského

trhu s elektrinou 

SúãasÈou procesov smerujúcich k vytvoreniu spoloãného európskeho energetického trhu sú aj aktivity
zjednocovania obchodn˘ch oblastí v rámci jednotliv˘ch regiónov. Na úspe‰n˘ koncept z roku 2009, ktorého
cieºom bolo integrovaÈ ãesk˘ a slovensk˘ trh s elektrinou, zdarne v tomto roku nadviazal projekt roz‰írenia

prepojen˘ch oblastí aj o maìarskú obchodnú zónu, Market Coupling CZ-SK-HU, o ktorom sa s nami
zhováral riaditeº úseku v˘voja Mgr. Libor LÁZNIâKA, MBA.




