
REMIT – NARIADENIE O INTEGRITE A TRANSPARENTNOSTI 

VEĽKOOBCHODNÉHO TRHU S ENERGIOU

► Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite

a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a vykonávací

predpis Európskej Komisie č. 1334/2014 ukladajú účastníkom

veľkoobchodného trhu povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu

energetických regulátorov (ACER) informácie o kontraktoch na

veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie.

► Kontraktmi podľa REMIT sú transakcie uzatvorené na organizovaných

obchodných miestach a bilaterálne kontrakty na fyzickú dodávku elektriny

alebo zemného plynu, ich derivátov, poskytnutie prenosových alebo

prepravných kapacít a dodávku podporných alebo vyrovnávacích služieb.

REPORTING KONTRAKTOV PROSTREDNÍCTVOM RRM

► Pre zachovanie vysokých štandardov bezpečnosti a úplnosti dát bude

ACER tieto citlivé dáta o obchodných transakciách prijímať iba od

tzv. Registered Reporting Mechanism (RRM). Jednotliví účastníci trhu

nebudú mať možnosť poskytovať svoje údaje ACER priamo.

► OKTE, a.s., bude ako organizované obchodné miesto v zmysle REMIT

povinné reportovať ACER detailné informácie o transakciách a pokynoch

na obchodovanie realizovaných na platforme ISOT. Za týmto účelom,

po splnení viacerých náročných technických, bezpečnostných

a organizačných požiadaviek, bude OKTE, a.s., registrované ako RRM.

TYPY REPORTOVANÝCH KONTRAKTOV

► Štandardné kontrakty sú pokyny na obchodovanie veľkoobchodných

produktov a transakcie uskutočnené cez organizované obchodné miesta,

akým je aj platforma ISOT, prevádzkovaná OKTE, a.s.

► Štandardné kontrakty musia byť reportované ACER nasledujúci pracovný

deň po zadaní pokynu na obchodovanie alebo uzatvorení transakcie.

Účastníci trhu sú povinní reportovať štandardné kontrakty od 7. 10. 2015.

► Neštandardné kontrakty sú všetky zmluvy týkajúce sa veľko-

obchodných kontraktov, ktoré nie sú štandardnými kontraktmi.

Neštandardnými kontraktmi sú najmä bilaterálne kontrakty (OTC),

uzatvorené medzi účastníkmi veľkoobchodného trhu.

► Neštandardné kontrakty musia byť reportované najneskôr do 1 mesiaca

po uzatvorení alebo zmeny transakcie. Účastníci trhu sú povinní

reportovať neštandardné kontrakty od 7. 4. 2016.

DOTKNUTÍ ÚČASTNÍCI VEĽKOOBCHODNÉHO TRHU S ENERGIOU

– Organizované obchodné miesta

– Obchodníci s elektrinou a/alebo zemným plynom

– Výrobcovia elektriny s inštalovaným výkonom viac ako 10 MW

– Producenti zemného plynu s inštalovaným výkonom viac ako 20 MW

– Prevádzkovatelia prenosových a prepravných sústav

– Odberatelia elektriny alebo zemného plynu s kapacitou spotreby viac

ako 600 GWh pri plnom využití spotrebných kapacít

Úloha OKTE, a.s. pri implementácii nariadenia REMIT 

v podmienkach slovenského trhu s elektrinou a zemným plynom
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Modul RRM

Denný trh - ISOT

Iné 

organizované trhy

Účastníci trhu 

s elektrinou a plynom

Automatické alebo manuálne zaslanie dát

Uvažovaná schéma reportingu transakčných dát do ACER prostredníctvom RRM OKTE, a.s.

Validácia a zasielanie dát

Zasielanie potvrdení o prijatíSprístupnenie dát a potvrdení
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REPORTING ŠTANDARDNÝCH KONTRAKTOV 

ZA ÚČASTNÍKOV ORGANIZOVANÉHO KRÁTKODOBÉHO TRHU 

S ELEKTRINOU V RÁMCI REMIT 

► Účastníci trhu obchodujúci na platforme ISOT môžu podpísať

s OKTE, a.s., dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na

organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

OKTE, a.s., na základe tohto dodatku zmluvy:

– vytvorí účastníkovi krátkodobého trhu s elektrinou používateľský účet,

– priradí každému pokynu na obchodovanie a zrealizovanej transakcií

na platforme ISOT jedinečný identifikátor transakcie,

– poskytne požadované údaje ACER a sprístupní účastníkovi

krátkodobého trhu s elektrinou potvrdenie o úspešnom prijatí dát,

– umožní export transakčných dát pre účastníka krátkodobého trhu

s elektrinou vo formáte, ktorý vyžaduje ACER.

► Poplatok za túto službu je zahrnutý v poplatkoch za činnosť

organizovania a vyhodnocovania krátkodobého trhu s elektrinou,

regulovaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

REPORTING NEŠTANDARDNÝCH KONTRAKTOV 

ZA ÚČASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU A PLYNOM V RÁMCI REMIT

► Účastníci trhu s elektrinou a plynom môžu podpísať s OKTE, a.s.,

Zmluvu REMIT. OKTE, a.s. na základe tejto zmluvy:

– bude po splnení technických požiadaviek poskytovať službu reportingu

neštandardných (bilaterálnych - OTC) kontraktov ako tzv. tretia strana

konajúca v mene účastníka trhu v zmysle REMIT,

– vybuduje a následne s účastníkom trhu otestuje rozhranie na príjem

údajov a vstupnú validáciu formátu, vyžadovaného ACER,

– poskytne požadované údaje ACER a sprístupní účastníkovi trhu

potvrdenie úspešného prijatia údajov zo strany ACER.

► Táto služba bude spoplatnená na komerčnej báze v rámci cenníka.

ČO MÔŽETE UROBIŤ ĎALEJ

► Označte OKTE, a.s., ako svoje RRM pri registrácii za účastníka trhu pri

národnom regulačnom orgáne - ÚRSO.

► Podpíšte s OKTE, a.s., dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach

účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,

resp. Zmluvu REMIT.

► Zúčastnite sa pripravovaných workshopov OKTE, a.s., kde budú

predstavené riešenia pre splnenie si vašich povinností v zmysle REMIT.

Služby OKTE, a.s., poskytované účastníkom veľkoobchodného trhu 

s elektrinou a zemným plynom v súvislosti s nariadením REMIT

REMIT – Informačný leták

Prečo OKTE, a.s., ako RRM?

► Ponúkame riešenie jednotného oznamovacieho mechanizmu

pre všetkých účastníkov veľkoobchodného trhu s elektrinou

a zemným plynom

► Sledujeme vývoj európskej a slovenskej energetickej legislatívy

► Máme rozsiahle skúsenosti so zberom a spracovaním údajov

► Ochrana dát a informácií je pre nás prioritou

► Účastníci trhu komunikujú cez naše používateľské rozhranie

Pre bližšie informácie o povinnostiach v rámci REMIT 

a možnostiach reportingu navštívte www.okte.sk/remit

alebo nás kontaktuje na:

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 59/A

821 09 Bratislava

e-mail: remit@okte.sk

2


