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Čo bude inak

Základné rozdelenie trhov - intro
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1719 z
26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje
usmernenie pre prideľovanie dlhodobých
kapacít (FCA)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015,
ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity
a riadenie preťaženia (CACM)

NARIADENIE KOMISIE
(EÚ) 2017/2195
z 23. novembra 2017,
ktorým sa stanovuje
usmernenie
o zabezpečovaní
rovnováhy
v elektrizačnej sústave

Realtime
(RT)

„Long-Term“ (LT)

„Day-Ahead“ (DA)

„Intraday“ (ID)

cca 1 rok pred RT

cca 1 deň pred RT

cca 15:00 D-1 až 60
min pred RT

„Balancing“
rádovo
minúty až
sekundy
pred RT

Post-procesy
zúčtovanie/finančné
vysporiadanie, atď.

GCT pre cezhraničné obchodovanie v rámci XBID je 60 min pred RT
* Pozn.: časovanie procesov je indikatívne, reálne dochádza k prekrývaniu vybraných procesov medzi jednotlivými trhmi.

Hlavné komponenty centrálneho riešenia XBID
CMM – Capacity Management Module
- Tvorí základné rozhranie s PPS.
- Eviduje aktuálne informácie o dostupných
prenosových kapacitách.

SOB – Shared Order Book
- Párovanie ponúk/dopytov.
- Tvorí rozhranie voči LTS NEMO (Local
Trading Systems).
- Výpočet LVOB (Local Views of Order Books).

SM – Shipping Module
- Poskytuje informácie o uskutočnených
obchodoch pre všetky relevantné strany
post-couplingového procesu.
- Informácie na úrovni jednej DA (Delivery
Area) medzi dvomi rozdielnymi NEMO a
medzi dvomi DA.

Parametre a produkty XBID využívané v rámci jednotlivých oblastí
„4“ wave
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„high-level“ riešenie pre SR – perspektíva SEPS
Centrálne moduly XBID
SM
- Shipping Module -

CMM
- Capacity Management Module -

Informácie o dostupnej
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Informácie pre cezhraničný
scheduling
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finančné vysporiadanie
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Vnútrodenné cezhraničné obchodovanie – porovnanie

- Dnes -

- XBID LIP 17 -

❑ Regionálne riešenie prevádzkované PPS
❑ Obchodovanie v tzv. seansách

Paneurópske centralizované riešenie prevádzkované DBAG

priebežné obchodovanie, GCT pre XB obchodovanie 60 min pred RT

❑ MTU pre XB obchodovanie výhradne 60 min
❑ Explicitná aukcia

MTU pre XB obchodovanie 60 min a 15 min

Implicitné priebežné obchodovanie bez ceny za kapacitu (IDAs zatiaľ nezavedené)
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