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VDT - SK projekt

História a aktuálny stav:

21.07.2015 – Memorandum o porozumení medzi SEPS a OKTE

28.07.2015 – Dizajnová fáza

12.10.2015 – Implementačná fáza 

31.12.2015 – Ukončenie implementačnej fázy

01.01.2016 – Vnútorné testovanie v rámci OKTE

29.02.2016 – Úspešné ukončenie interných testov

09.03.2016 – 16.03.2016 - Testovanie s ÚT

01.04.2016 – Úspešné spustenie VDT do prevádzky
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Základné parametre VDT
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Parameter Hodnota

Časová zóna CET

Centrálna protistrana OKTE, a.s.

Otvorenie príjmu objednávok 15:00

Obchodná perióda 1 hodina* 

Uzávierka príjmu objednávok 60 minút pred začiatkom obchodnej periódy

Obchodné jednotky MW, €

Desatinné miesta (cena) 0.01€/MWh

Min/Max cena -9999.99 €/MWh; 9999.99 €/MWh

Minimálne množstvo 1 MW

Minimálne objemové zvýšenie/zníženie 0.1 MW

Minimálne cenové zvýšenie/zníženie +/-0.01 €/MWh

* Cieľové riešenie - 15 minútová perióda



Časová os VDT
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Implementácia IS OKTE
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Objednávky (1)

Jednoduché objednávky
 jedna obchodná perióda

Blokové objednávky
 Preddefinované:

• Base Load - (00:00-24:00) 

• Peak Load - (8:00-20:00) 

• Off Peak - (00:00-8:00, 20:00-24:00)

 Vlastné blokové objednávky definované používateľom: možnosť 
definovať vlastný časový rozsah blokov
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Objednávky (2)

Registrácia objednávok
 prostredníctvom formulára pre zadávanie jednotlivých objednávok,

 importom XLSX / CSV / XML súboru

Párovanie objednávok
 samostatne jednoduché a samostatne blokové objednávky = dve knihy 

objednávok

Kritériá pre párovanie
 Typ objednávky - nákup/ predaj

 Cena

 Čas zadania objednávky
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Základné procesy
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Zadanie objednávky od 
účastníka VDT

Kontrola objednávky 
voči validačným 

pravidlám

Príjem objednávok

Kontinuálne párovanie 

objednávok

Ukončenie 

objednávok
Exspirácia objednávky

Ďalšie procesyRRM - reportovanie Zúčtovanie odchýlok Fakturácia

Kontrola voči finančnému zabezpečeniu 
na DT a na ZO

Zrušenie objednávky

Automatické párovanie 
objednávky 

Úspešný obchod

Kniha objednávok



Obchodná obrazovka VDT
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Obchodná obrazovka VDT
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Zadávanie jednoduchej 
objednávky
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Zadávanie blokovej objednávky
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Zadávanie vlastnej blokovej 
objednávky
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Kniha jednoduchých 
objednávok
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Informácie pre registrovaných 
užívateľov
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Graf VDT
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Informácie pre neregistrovaných 
užívateľov
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Prvé 2 mesiace prevádzky VDT 
apríl + máj 2016 v číslach

 Ponuka na nákup 9 856 MWh

 Ponuka na predaj 8 521 MWh

 Predaj a nákup spolu 18 377 MWh

 Priemerná cena obchodov 23.55 €/MWh
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Ponuka nákupu a predaja v 
periódach VDT 04+05/2016
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Legislatívny rámec

Európska únia:
 CACM (Capacity Allocation and Congestion Management)

• Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 zo dňa 24.7.2015, ktorým sa stanovuje 
usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia

• platnosť od 14.8.2015

Slovenská republika:
 Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. 

• účinný od 1.4.2016 upravuje v kapitole 5.4. Vnútrodenný trh detailné 
fungovanie krátkodobého trhu v rozsahu organizovaného krátkodobého 
cezhraničného trhu s elektrinou

• je kľúčový pre zavedenie vnútrodenného obchodovania
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Závery a budúcnosť

 Vnútrodenné obchodovanie je dôležitý obchodný nástroj pre 
UT umožňujúci minimalizáciu odchýlky. Z pohľadu PPS tak 
vedie k nižšej systémovej odchýlke a nižším požiadavkám na 
aktiváciu PPS a tým aj k bezpečnosti elektrizačnej sústavy

 VDT SK ako prechodný krok k cieľovému riešeniu

 Snaha o veľmi blízke riešenie alebo aspoň čiastočné, 
implementovať nariadenie CACM a byť čo najbližšie k 
predpokladanému cieľovému riešeniu XBID

 Snaha o prepojenie vnútrodenných trhov ČR-SR-HU a RO, 
veľmi dobré skúsenosti z 4M MC
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Marián Boháč
operátor trhu

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

e-mail: marian.bohac@okte.sk

Ďakujem za pozornosť.
Prípadné otázky prosím zasielajte emailom na 

market@okte.sk


