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Vývoj projektu CZ-SK-HU Market Coupling

Řídící skupina projektu CZ-SK-HU Market Coupling (MC) diskutovala poslední vývoj projektu a 
přivítala pokračující nadšení a plné nasazení všech účastníků. Tito společně s řídící skupinou 
akceptují přání účastníků trhu ohledně dostatečné informovanosti a poskytnutí přiměřené doby na 
přípravu před samotným spuštěním MC. Řídící skupina proto souhlasí s organizací workshopů v 
každé zemi v průběhu první poloviny června, kde budou představeny, spolu s detailním 
harmonogramem a významnými milníky projektu, informace a vzdělávací materiály nutné pro 
úspěšné obchodování na propojených trzích. Řídící skupina dále analyzuje nedávno přijatou 
žádost účastníků trhu zahájit MC až po letních prázdninách.

Řídící skupina projektu CZ-SK-HU Market Coupling na svém jednání dne 16. dubna 2012 přivítala zprávy 
jednotlivých pracovních skupin ohledně posledního vývoje projektu. Bylo dosaženo významných úspěchů
v různých oblastech, např. zahájení implementace společných funkcí PPS, zavedení záporných cen na 
maďarském trhu, úspěšný rozvoj IT či pokračující diskuse s rumunskými partnery.

Řídící skupina také diskutovala části projektu, které mají vliv na interakci mezi účastníky trhu, subjekty 
spolupráce a dodavatele IT řešení. Dále byl představen oficiální požadavek účastníků trhu na zahájení 
trilaterálního MC až po letních prázdninách.

Z důvodu pokročilé implementace jednotlivých řešení řídící skupina zároveň rozhodla o uspořádání 
informačních workshopů pro účastníky trhu tak, aby měly možnost se na spuštění MC dostatečně 
připravit. Účastníci projektu tak v první polovině června 2012 (23. a 24. týden) jednotně na národní úrovni 
zorganizují workshopy, v rámci kterých představí požadavky a procesy pro obchodování na propojených 
trzích (denní procedury a procesy, očekávané změny v pravidlech trhu, popis rozpojení trhů, záložní 
procedury, apod.)

V souladu s předchozími požadavky účastníků trhu na poskytnutí dostatečného času na přípravu a 
vyvarování se spuštění MC v prázdninové sezóně řídící skupina v současné době analyzuje možnost 
spuštění MC až po letních prázdninách. O detailním harmonogramu budou účastníci informováni na výše 
uvedených workshopech. 
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