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Kvalita dát
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Kvalita dát

• ACER momentálne preveruje nahlásené reporty z pohľadu 
kompletnosti, presnosti a včasnosti nahlásenia.

• Napriek tomu, že kvalita dát je na vysokej úrovni, existuje 
niekoľko bežných chýb pri nahlasovaní.

• Odporúčaním je revidovať doteraz nahlásené reporty a 
prípadne chybne nahlásené údaje opraviť.

• V prípade chybných údajov v reportoch môže ACER vyžadovať 
dodatočné informácie od
– účastníkov trhu priamo, 

– organizovaných obchodných miest,

– RRM.
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Kvalita dát

• S cieľom pomôcť účastníkom trhu a organizovaným 
obchodným miestam reportovať v celkovom súlade s REMIT 
ich bude ACER v spolupráci s RRM v najbližších mesiacoch 
informovať o zistených chybách.

• Na základe podnetu od ACER budú RRM informovať 
konkrétnych účastníkov o potrebných krokoch pre úpravu 
chybne nahlásených reportov.

• V prípade, že účastník zistí chybu v už nahlásenom reporte, je 
odporúčané z jeho strany kontaktovať priamo reportujúce 
RRM.
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Očakávané kroky

• V najbližšom čase ACER očakáva od účastníkov súčinnosť pri 
riešení chýb. Daný postup považuje za kooperáciu pri 
zlepšovaní kvality dát.

• Za porušenie povinnosti nahlasovania REMIT sa môže 
považovať:
– odmietnutie spolupráce zo strany účastníka,

– neopodstatnené oneskorenie reakcií na podnety ACER-u,

– súvislé nahlasovanie nesprávnych dát,

– opakované nahlasovanie dát v rozpore s legislatívou REMIT.

• V týchto prípadoch môže ACER kontaktovať regulačnú autoritu 
(ÚRSO).
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Najčastejšie chyby pri reportovaní
• Množstvo nevyplnené alebo vyplnené ako nulové/záporné
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• Celkové zobchodované množstvo môže ostať 
nevyplnené len v prípade, že je množstvo určené v 
podrobnom rozpise obchodu – rôzne pre každú 
periódu.

• Záporné hodnoty sú povolené len v prípade, že sa 
jedná o kontrakt typu: AU - aukcia
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Najčastejšie chyby pri reportovaní
• Nesprávne vyplnené miesto dodania
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Najčastejšie chyby pri reportovaní
• Nesprávne vyplnené ID organizovaného trhu
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• V prípade bilaterálnych kontraktov sa uvádza XBIL 
ako ID organizovaného trhu.

• Transakcie uskutočnené na ISOT-e majú automaticky 
vyplnený ACER kód OKTE.

– Zoznam akceptovaných ID organizovaných trhov sa 
nachádza na webovej stránke ACER: https://www.acer-
remit.eu/portal/organised-marketplaces
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Najčastejšie chyby pri reportovaní
• Nepresné určenie profilu dodávky
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• Bežne napríklad nesprávne určený čas začiatku 
dodávky ročného baseload-u ako 2016-12-31 
23:59, ktorý by sa mal uvádzať ako 2017-01-01 
00:00
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Najčastejšie chyby pri reportovaní
• Nesprávne vyplnený názov kontraktu
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• Pri reportovaní bilaterálnych kontraktov 
uzavretých mimo organizované trhy musí byť 
pole „Názov kontraktu“ vyplnené ako

– „BILCONTRACT“,

– „BACKLOADING“ alebo 

– „EXECUTION“. 
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Sekundárne trhy

• V decembri 2016 a januári 2017 prebiehalo 
testovanie sprostredkovania reportingu cez RRM 
OKTE v spolupráci s ACER-om.

• OKTE bola 10.1.2017 schválená možnosť 
reportovania schém pre sekundárne trhy.

• Časový rámec pre reportovanie je T+1 mesiac.

• V prípade záujmu zo strany účastníkov trhu je 
potrebné kontaktovať OKTE na remit@okte.sk
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Úprava schém ACER
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Úprava schém ACER

• Plánovaná úprava schém validácií na základe 
zaslaného otvoreného listu sa týka:

– EIC kódov miesta dodania,

– linkovaných transakcií,

– bilaterálnych kontraktov,

– časových pečiatok transackií.
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EIC kódy miesta dodania

• EIC kódy miesta dodania budú preverované voči zoznamu 
akceptovaných EIC kódov, ktorý zverejní ACER 
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Bilaterálne kontrakty

• Povinnosť uvádzania „NA“ v poli „ID kontraktu“ bude 
prehodnotená, nakoľko z pohľadu účastníkov by bola 
skomplikovaná ich evidencia neštandardných kontraktov.

•
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Časové pečiatky transakcií

• V prípade, že obchod obsahuje linkovanú transakciu a táto je zrušená, dátum a čas 
uzatvorenia obchodu musí predchádzať dátumu a času zrušenia.

• Daný typ reportu je väčšinou založený na obchodoch uzatvorených na 
organizovaných obchodných miestach

21



REMIT a kontrola – aktuality
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REMIT a kontrola – aktuality

• Na ACER bolo nahlásených vyše 400 miliónov 
reportov od začiatku povinnosti reportovania 
7.10.2015.

• V európskom registri účastníkov trhu (CEREMP) bolo 
k 1.6.2017 registrovaných 12 252 účastníkov. 
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Prípady porušenia 
preverované ACER-om
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• ACER momentálne preveruje 87 prípadov možného porušenia nariadenia REMIT

• Podozrenia na porušenie môžu byť ACER-u nahlásené tretími stranami alebo sú 
zistené monitorovacími aktivitami zo strany ACER-u.

Zdroj: REMIT Quarterly Q1 2017
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Štatistiky
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Štatistika reportovania - OKTE

• Počet  validovaných reportov od začiatku povinnosti 
reportovania : 87 369 (+102% od 12/2016)

• Počet validovaných testovacích reportov 
: 23 428 (+17% od 12/2016)

• Počet klientov RRM OKTE :91 (+18% od 12/2016)
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Kontakty

• Prípadné otázky prosím zasielajte na adresu remit@okte.sk

• Link na portál: https://rrm.okte.sk/portal/

• Link na testovací portál: https://test-rrm.okte.sk

• FAQ RRM OKTE: https://www.okte.sk/sk/remit/faq

• Web ACER-u: https://www.acer-remit.eu/portal/home

• FAQ ACER REMIT: https://www.acer-remit.eu/portal/document-
download?documentId=x085dc117zj
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Ďakujem za pozornosť
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Ján Kaiser
Operátor trhu
e-mail: jan.kaiser@okte.sk


