
Mesačná porada o hodnotenia a prípravy
prevádzky ES SR (29.05.2019)
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Obsah prezentácie
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Obsah prezentácie:

● Informácia o stave návrhov implementačných rámcov a metodík vypracovaných na základe požiadaviek z EBGL,

● Informácie o prebiehajúcej verejnej konzultácie k zoznamu štandardných produktov,

● Informácie o prebiehajúcej verejnej konzultácie k návrhu metodiky pre spoločne optimalizovaný postup prideľovania 
medzioblastnej capacity,

● Informácia o workshope pre zúčastnené strany,



Prehľad schvaľovania implementačných rámcov
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Implementačné rámce

IN RR aFRR mFRR

• Popis základných funkcií,
• Štandardné produkty,
• Časy uzávierok na podávanie ponúk na RE,
• Časy uzávierok pre PPS,
• Základný popis optimalizačných algoritmov,
• Kategorizácia nákladov,
• Základný rámec právomocí a rozhodovania,
• Rámec pre harmonizáciu podmienok,

Obsah implementačných rámcov

• Oceňovanie RE zo štandardných produktov a oceňovane 
cezhraničnej kapacity,

• Zoznam účelov aktivácie ponúk a ich vplyv na oceňovanie 
regulačnej elektriny

• PPS – PPS vyúčtovanie výmen RE

Mimo rozsah implementačného rámca

Oceňovanie

PPS – PPS Vyúčtovanie

Účely pre aktiváciu ponúk



Prehľad procesu schvaľovania jednotlivých implementačných rámcov a metodík
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RR, čl. 19

• Vypracovanie 
návrhu,

• Schválenie zo 
strany 
regulátorov,

• Implementácia,
• Možnosť 

derogácie,
• Požiadavka na 

úpravu,

Legenda

mFRR, čl. 20

aFRR, čl. 21

IN, čl. 22

Pricing Proposal,
čl. 30

List of Standard 
Products, čl. 25(2)

Co-optimised
methodology, čl. 40



Návrh zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu
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Verejná konzultácia k návrhu zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu pre rezervy na 
obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy, článok 25(2) EBGL

● Dňa 15.05.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu zoznamu štandardných produktov 
pre disponibilitu,

● Verejná konzultácia bude ukončená dňa 31.07.2019 o 23.59 hod (CET),

● Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť všetky zainteresované strany a účastníci trhu so Slovenska,

● Na základe vstupov od účastníkov trhu bude pripravený finálny návrh zoznamu štandardných produktov, ktorý bude 
zaslaný na schválenie všetkým národným regulátorom (do 18.12.2019).



Návrh zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu
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Využite štandardných produktov pre disponibilitu:

Články 19, 20 a 21 EBGL stanovujú, že všetci PPS vypracujú implementačné rámce pre implementáciu európskych platforiem pre výmenu regulačnej elektriny z 
nasledovných typov PpS:

• Nahrádzajúce rezervy (RR),
• Rezervy na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR),
• Rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR),

Z tohto vyplýva, že PPS budú vymieňať regulačnú elektrinu prostredníctvom projektov TERRE, MARI a PICASSO.

Povinné

Na základe požiadaviek EBGL, si budú PPS môcť vymieňať disponibilitu so susednými PPS na základe dobrovoľných kooperácii.

Výmena ponúk zo 
štandardných 

produktov 
disponibility

Určenie správnej 
metodiky na 

rezerváciu CZC 

Co-optimisation

Market-based

Economic efficiencyIlustračná mapka

Nepovinné



Návrh zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu
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Charakteristiky štandardných produktov:

Obecné charakteristiky

Minimálne množstvo 1 MW

Granularita 1 MW

Maximálne množstvo Definujú lokálne podmienky PPS

Cena (EUR/MW)/h

Cenová granularita 0.01 (EUR/MW)/h

Cenové znamienko
Pozitívne alebo nula (PPS platí BSP za
disponibilitu)

Lokalita

LFC zóna alebo plánovacia zóna, kde je
Poskytovateľ PPS pripojený.

Každý PPS si môže stanoviť podrobnejšie
požiadavky na lokalitu.

Variabilne charakteristiky, ktoré

Ponúkané množstvo MW

Deliteľnosť ponuky
Deliteľná, s minimálnou granularitou 1 MW
alebo nedeliteľná ponuka

Cena ponuky In (EUR/MW)/h

Minimálny čas medzi
deaktiváciou a ďalšou
aktiváciou.

Na základe lokálnych T&C

Maximálny čas dodávky Na základe lokálnych T&C



Návrh zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu
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Očakávaný harmonogram schvaľovania zoznamu štandardných produktov:

Verejná konzultácia (od 15.05.2019 do 31.07.2019)

Verejný workshop (06.06.2019)

Ucelená správa výsledkov z verejnej konzultácie (Sep.-Okt.)

Finálny návrh zoznamu štandardných produktov + Vysvetľujúci 
dokument (zaslanie regulačným úradom do 18.12.2019)



Návrh zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu
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Article 3(2): Each standard mFRR balancing capacity product shall be able to provide standard mFRR
balancing energy product for direct activation, defined in all TSOs’ proposal for the mFRRIF.

Disponibilita

Priama aktivácia ponúk (DA)

Disponibilita

DA +SA



Metodika pre spoločne optimalizovaný postup prideľovania medzioblastnej
kapacity (čl. 40 EBGL)
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Verejná konzultácia k návrhu metodiky pre spoločne optimalizovaný postup prideľovania 
medzioblastnej kapacity. 

● Dňa 15.05.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky pre spoločne 
optimalizovaný postup prideľovania medzioblastnej kapacity,

● Verejná konzultácia bude ukončená dňa 31.07.2019 o 23.59 hod (CET),

● Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť všetky zainteresované strany a účastníci trhu so Slovenska,

● Na základe vstupov od účastníkov trhu bude pripravený finálny návrh implementačného rámca, ktorý bude zaslaný 
na schválenie všetkým národným regulátorom (do 18.12.2019).



Základný princíp rozdelenia CZCA
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13

CZCA (MW)

CZCA (MW)

0 MW 1000 MW

1000 MW0 MW

Δ (€)

Δ (€)

Denný trh s elektrinou (SDAC)

Denné výberové konanie na disponibilitu

CZC pre PpSCZC pre DA trh

300 MW700 MW



Základný princíp rozdelenia CZCA
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13

GCT SDAC

ID
GOT SIDCM-1Y-1

Dostupná CZC pre obchodovanie

W-1

Článok 41 Článok 40 Článok 41Článok 42

Týždenné alebo 
Denne VK

Ročné a mesačné VK

Prognózovaná hodnota CZC pre 
výmenu elektriny

Prognózovaná hodnota CZC pre 
výmenu disponibility

Prognózovaná hodnota CZC 
pre výmenu elektriny

Aktuálna hodnota CZC pre 
výmenu disponibility

Aktuálna hodnota 
CZC pre výmenu 
elektriny

Aktuálna hodnota 
CZC pre výmenu 
disponibility

Aktuálna hodnota CZC pre 
výmenu elektriny

Prognózovaná hodnota 
CZC pre výmenu 
disponibility

GCT BE
GCT BC

GCT BCDenné VK
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Dátum: 06. jún 2019; 10:00 - 16:00

Miesto: Brusel, ENTSO-E, Avenue de Cortenbergh 100

Možnosť registrácie do 31.05.2019 na webovej stránky:

ENTSO-E Workshop

https://www.entsoe.eu/events/2019/06/06/ebgl-

stakeholder-workshop-on-the-methodology-for-co-

optimisation-of-the-cross-zonal-capacity-allocation-and-

the-list-of-standard-products-for-balancing-capacity/

https://www.entsoe.eu/events/2019/06/06/ebgl-stakeholder-workshop-on-the-methodology-for-co-optimisation-of-the-cross-zonal-capacity-allocation-and-the-list-of-standard-products-for-balancing-capacity/
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Ďakujem za pozornosť


