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OKTE a.s.

Príhovor
Vážení obchodní partneri, milí priatelia a kolegovia,
dovoľte mi v nasledovných riadkoch zhodnotiť zásadné udalosti, ktorými spoločnosť OKTE žila počas roka
2017 a indikovať témy, ktoré budú ovplyvňovať jej činnosť a hospodárenie v najbližšej budúcnosti.
Hlavné úsilie spoločnosti sa v roku 2017 sústredilo predovšetkým na skvalitňovanie a precizovanie služieb poskytovaných trhu v rámci regulovaných
činností.
V roku 2017 v oblasti regulovanej činností zúčtovania odchýlok nenastali
zásadné systémové zmeny, avšak spoločnosť sa pripravovala na zavedenie
nového spôsobu stanovenia zúčtovacej ceny odchýlky, ktorá je stanovená
na základe porovnania marginálnej ceny regulačnej elektriny a ceny
elektriny na dennom trhu. K tejto zmene dôjde od 1.1.2018. Od 1.1.2019
OKTE plánuje zmenu v rozdelení finančných prebytkov v systéme
zúčtovania odchýlok a to zavedením koeficientu kladných platieb. V rokoch
2019 až 2020 je spoločnosť OKTE povinná v rámci nariadenia komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017,
ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave, urobiť zmenu
v systéme pri vyhodnotení odchýlky a to zmenu v zmysle znamienka pri kladnej a zápornej odchýlke.
V oblasti regulovanej činnosti centrálnej fakturácie poplatkov pre správu a prevádzku systému a činnosti
správy a zberu nameraných údajov sa spoločnosť OKTE sústredila v roku 2017 na prípravu kontrolných
nástrojov pre subjekty zúčtovania, ktoré slúžia na verifikáciu kmeňových údajov a meraní poskytovaných
od prevádzkovateľov sústav a spravovaných v systéme pre ukladanie a sprístupňovanie meraní. V rokoch
2018 až 2020 plánuje spoločnosť OKTE, v súvislosti s pripravovanými zmenami zákona o podpore
obnoviteľných zdrojov, rozšíriť rozsah kmeňových a nameraných údajov poskytovaných výrobcami.
Spoločnosť OKTE je regulovaným subjektom, ktorý vykonáva funkcie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko v súčasnosti OKTE nemá dostatočnú
legislatívnu oporu pre jednoznačnú právnu vymáhateľnosť korektných, úplných a včasných údajov
od účastníkov trhu, čo spôsobuje problémy v činnostiach zúčtovania odchýlok a centrálnej fakturácie,
s negatívnymi dopadmi na všetkých účastníkov trhu, spoločnosť pripravila návrh úprav zákona s cieľom, aby
aj prevádzkovatelia priamych vedení a výrobcovia elektriny boli povinní poskytovať organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné pre výkon jeho činností. Súčasťou návrhu je aj zavedenie
povinnosti pre relevantných účastníkov trhu s elektrinou uzatvoriť s OKTE zmluvu o poskytovaní údajov,
ktorá upraví práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou a OKTE. Ministerstvu hospodárstva SR
predmetný návrh akceptovalo a zahrnulo do prebiehajúceho legislatívneho procesu k novelizácii zákona
o energetike.
Navrhované kroky rovnako smerujú k odstráneniu súčasného viaccestného poskytovania údajov na trhu
s elektrinou. Účastníci trhu aj štátne inštitúcie budú môcť využívať údaje v rámci jednotnej referenčnej
databázy OKTE, čo zjednoduší výmenu dát, zvýši ich kvalitu a zabezpečí spoľahlivé podklady pre rozhodovanie štátnych inštitúcií aj účastníkov trhu.
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Spoločnosť OKTE sa ako NEMO naďalej efektívne venuje povinnostiam, ktoré jej ukladá nariadenie CACM.
Svoje skúsenosti, návrhy a vízie obhajuje aj v rámci pracovných skupín k novej legislatíve Európskej únie,
tzv. „dizajnu vnútorného trhu s elektrinou“. V rámci implementácie sieťového predpisu pre udržiavanie
výkonovej rovnováhy elektrizačnej sústavy (Network Code on Electricity Balancing) úzko spolupracuje
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v SR, spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
vzhľadom na očakávaný výrazný dopad na činnosti a systémy oboch spoločností.
Medzi hlavné výzvy v nadchádzajúcom období patrí implementácia povinností, vyplývajúcich z Nariadenia
EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (General Data Protection Regulation), spracovávaných vo svojich informačných systémoch.
V priebehu posledných rokov prebieha diskusia o optimalizácii nastavenia systému podpory elektriny
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Agenda podpory
elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou je
decentralizovaná medzi troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, čo zvyšuje
administratívne náklady aj náklady na predikciu a následné manažovanie odchýlok.
OKTE sa podieľa na diskusii o komplexnej reforme podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
a spolupracuje na návrhoch legislatívnych zmien, najmä zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov a vysokoúčinnej kombinovanej výroby. Navrhuje sa centrálna správa systému podpory elektriny
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, a to administrácia
podpory, dátový manažment a financovanie podpory, ktorá bude vykonávaná OKTE. Zároveň OKTE navrhla
do novely zákona začleniť splnomocnenie pre vydanie právneho predpisu zo strany úradu, ktorý upraví
podrobnosti poskytovania údajov s cieľom zamedzenia viaccestnému poskytovaniu údajov, ktoré by
ustanovili, že povinnosť daná zákonom pre prevádzkovateľov sústav a výrobcov elektriny je splnená vtedy,
ak povinný subjekt poskytne údaje OKTE a ten ich sprístupní oprávnenému subjektu.

Ing. Michal Cabala, PhD.
predseda predstavenstva
a riaditeľ OKTE, a.s.
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Profil spoločnosti
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OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), vznikla dňa 11. augusta 2010 a svoju činnosť začala
od 1. januára 2011 ako dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“). Zároveň je SEPS jediným akcionárom a jej zakladateľom.
OKTE, a.s., ako regulovaný subjekt podlieha regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej
len „ÚRSO“) a je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej
republike.
Spoločnosť plní nielen úlohy organizátora krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a úlohy
zúčtovateľa odchýlok, ale k 1. januáru 2014 bolo legislatívne stanovené rozšírenie jej pôsobnosti aj pre
oblasti správy merania a zberu dát, prevádzkovanie centrálneho miesta na zber a evidenciu údajov
z merania v rámci celej elektrizačnej sústavy SR a vykonávanie centrálnej fakturácie - vysporiadania
regulovaných poplatkov za systémové služby a prevádzkovanie systému, ktorými je zaťažená koncová
spotreba elektriny.
Rozšírené portfólio služieb, ktoré OKTE, a. s., poskytuje pre elektroenergetický trh, jednoznačne vedie
k posilneniu významu OKTE, a. s., v zmysle napĺňania funkcie sofistikovaného organizátora trhu s ambíciou
a kapacitou rozširovať svoje aktivity v rámci trhu s energiami v Slovenskej republike, ako aj v Európe.
Spoločnosť OKTE pri výkone svojich činností aktívne spolupracuje s viacerými štátnymi inštitúciami
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Štatistický úrad
Slovenskej republiky atď.), s prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s.), s prevádzkovateľmi distribučných sústav, ako aj s ostatnými účastníkmi trhu.
OKTE, a. s., uplatňuje svoje skúsenosti v rôznych domácich a zahraničných pracovných skupinách
a projektoch, v ktorých sa usiluje o presadzovanie záujmov Slovenska pri plnení úloh energetických búrz
a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, zvýšenie hospodárskej súťaže posilnením cenovej
transparentnosti či riešenie otázky vytvorenia jednotného európskeho trhu. Spoločnosť je od 22. novembra
2011 členom medzinárodného združenia búrz a organizátorov trhov Europex. V roli organizátora
krátkodobého trhu komunikuje a kooperuje s inštitúciami v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie,
so združením európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E), s Agentúrou pre spoluprácu
regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a inými.
Komunikácia a spolupráca s inštitúciami v rámci Európskej únie, s ENTSO-E či s ACER je každodennou
súčasťou činnosti spoločnosti.
Spoločnosť sa taktiež aktívne podieľa na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou
jednotného prepojenia cezhraničného denného a vnútrodenného trhu s elektrinou v rámci Európskej únie,
kde participuje na viacerých projektoch, či už ako priamy člen, alebo ako pozorovateľ. OKTE, a. s.,
prispôsobuje a implementuje zmeny funkcionalít interných informačných systémov súvisiacich s vývojom
spoločných trhov s elektrinou v Európskej únii a s požiadavkami ostatných účastníkov trhu.
V súlade s požiadavkami nariadenia Európskej komisie 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre
prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (tzv. nariadenie CACM), sa spoločnosť zúčastňovala tvorby
spoločných návrhov CACM metodík a výstupy predkladala Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na
schválenie. OKTE, a. s., sa vo funkcii nominovaného organizátora trhu s elektrinou (ďalej len „NEMO“)
aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou
jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci Európskej únie podľa
nariadenia CACM.

05 |

OKTE a.s.

Prevádzka tzv. registrovaného reportovacieho mechanizmu (RRM) OKTE, a. s., podľa vykonávacieho
nariadenia Európskej komisie č. 1348/2014 vychádza z priamo aplikovateľnej legislatívy EÚ o integrite
a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (tzv. REMIT), ktorá ukladá povinnosť organizovaným
trhovým miestam zabezpečiť reporting údajov o zobchodovaných transakciách do ACER. OKTE, a. s.,
zároveň poskytuje sprostredkovanie oznamovania údajov o veľkoobchodných kontraktoch za prevádzkovateľa prenosovej sústavy a účastníkov trhu s elektrinou a plynom s povinnosťou podľa REMIT.
OKTE, a. s., sa v priebehu roka 2017 presťahovala a od 1. júla sídli na adrese:
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.
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Schéma č.1: Moduly Informačného systému OKTE, a.s.
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Stratégie a ciele spoločnosti
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Stratégia spoločnosti
Usilovať sa o vytvorenie takých podmienok pre rozvoj trhu s energiami na Slovensku,
aby poskytoval všetkým svojim účastníkom stabilné, transparentné a nediskriminačné
prostredie.

Ciele spoločnosti
Hlavné ciele spoločnosti OKTE, a.s. ako regulovaného subjektu majú predovšetkým:
I. zabezpečiť bezporuchovú a bezchybnú prevádzku základných funkcií:
n organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
n zúčtovanie odchýlok
n správa a zber nameraných údajov
n centrálna fakturácia
n oznamovanie transakcií na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom

II. zabezpečiť technické, technologické a personálne predpoklady na rozširovanie funkcií regulovaného
subjektu:
n presadzovať transparentný a nediskriminačný princíp na trhu s energiou a zaistiť slobodný a otvorený

prístup k trhu pre všetkých jeho účastníkov
n podľa požiadaviek legislatívy
n podľa požiadaviek účastníkov trhu

III. zaistiť s tým súvisiaci rozvoj personálnej a materiálnej základne:
n profilovaním spoločnosti a jej riadiacich procesov
n náborom vysokokvalifikovaných pracovníkov
n zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov
n poskytovaním peňažných aj nepeňažných benefitov zamestnancom
n sociálnym programom skvalitňovať zdravotný potenciál zamestnancov
n skvalitňovaním partnerských vzťahov, predovšetkým otvorenou, nediskriminačnou a transparentnou

komunikáciou so všetkými účastníkmi trhu
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Rozvoj spoločnosti
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Smerovanie spoločnosti je zamerané na zvyšovanie kvality vykonávaných činností a poskytovaných služieb
vrátane činností zberu a správy nameraných údajov a centrálnej fakturácie. OKTE, a.s. dlhodobo spracováva
a analyzuje údaje, ktoré poskytujú všetci účastníci trhu, čím po ich validácii vzniká jednotná databáza údajov,
ktorá jednoznačne prispieva k transparentnosti a kvalite nameraných údajov a tým i k spravodlivej distribúcii
finančných tokov medzi jednotlivými účastníkmi trhu. Zároveň je tento krok ďalším míľnikom, ktorý smeruje
k centrálnemu zúčtovaniu podpory obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla.
Spoločnosť sa taktiež aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou
a prevádzkou jednotného prepojenia cezhraničného denného a vnútrodenného trhu s elektrinou v rámci
Európskej únie, kde participuje na viacerých projektoch, či už ako priamy člen alebo ako pozorovateľ.
OKTE, a.s. prispôsobuje a implementuje zmeny funkcionalít interných informačných systémov súvisiacich
s vývojom spoločných trhov s elektrinou v Európskej únii a s požiadavkami od samotných účastníkov trhu.
Významný dopad na činnosti OKTE, a.s. a jeho systémy bude mať nová pripravovaná legislatíva v rámci
Európskej únie (tzv. Winter Package) a pripravovaný nový sieťový predpis pre udržiavanie výkonovej
rovnováhy elektrizačnej sústavy (tzv. Network Code on Electricity Balancing).

Zavádzanie jednotného európskeho trhu s elektrinou
Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou
Význam a jedinečnosť organizovaných krátkodobých cezhraničných trhov s elektrinou v posledných rokoch
neustále rastie. Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou (ďalej len „KT“), ktorý je
prevádzkovaný formou implicitnej alokácie prenosových kapacít v spolupráci s prevádzkovateľmi
prenosových sústav a operátormi národných trhov Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska
(tzv. 4M MC), si našiel svoje miesto v rámci obchodovania s elektrinou a významne prispieva k zníženiu
rozdielov medzi cenami v jednotlivých obchodných oblastiach, k zjednoteniu obchodných a technických
parametrov a k efektívnejšiemu využitiu pridelených prenosových kapacít.
Podobne ako v roku 2016 spoločnosť OKTE bola súčasťou a členom viacerých projektov prepojenia denných
a vnútrodenných trhov s elektrinou a aktívne presadzovala záujmy slovenského trhu v rôznych profesijných
organizáciách nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Skúsenosti takto získané boli uplatnené
v rámci organizácie pri implementácií nových prístupov, postupov a riadení jednotlivých kľúčových činností.
OKTE, a.s. sa vo funkcii nominovaného organizátora trhu s elektrinou (ďalej len „NEMO“) aktívne podieľa
a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia
denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci Európskej únie podľa nariadenia CACM.
Už v roku 2016 bola zriadená spoločná platforma „Interim NEMO Committee“, ktorej súčasťou sú všetci
NEMO v Európskej únii. Medzi prvé povinnosti NEMOs (teda aj spoločnosti OKTE) po nadobudnutí účinnosti
nariadenia CACM bolo predložiť národným regulačným orgánom a ACER spoločný plán, v ktorom sa
stanovuje spôsob spoločného zriadenia a vykonávania funkcií operátora prepojených denných
a vnútrodenných trhov s elektrinou (ďalej len „MCO plán“) vrátane potrebných návrhov dohôd medzi
NEMOs a tretími stranami. MCO plán bol schválený 26. 6. 2017 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

11 |

OKTE a.s.

Medzi ďalšie povinnosti NEMOs po nadobudnutí účinnosti nariadenia CACM spoločne predložiť všetkým
regulačným orgánom (ďalej len „NRAs“) a Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ďalej len
„ACER“) návrh algoritmu pre jednotný prepojený denný trh a návrh algoritmu pre jednotný prepojený
vnútrodenný trh, návrh produktov, ktoré možno zohľadniť v jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov, návrh záložnej metodiky pre jednotný prepojený denný trh a návrh záložnej metodiky pre
jednotný prepojený vnútrodenný trh na dosiahnutie súladu s povinnosťami stanovenými v čl. 39 a v čl. 52
nariadenia CACM, návrh harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien pre jednotný
prepojený denný trh a návrh harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien pre jednotný
prepojený vnútrodenný trh (ďalej spoločne len „CACM metodiky“), v ktorých sa stanovuje spôsob
spoločného zriadenia a vykonávania predmetných metodík.
Návrhy CACM metodík boli dňa 14. 2. 2017 predložené všetkým národným regulátorom v súlade
s nariadeniami CACM na schválenie. Dňa 14. 11. 2017 ACER schválil CACM metodiky, a to návrh
harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien pre jednotný prepojený denný trh a návrh
harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien pre jednotný prepojený vnútrodenný trh,
ktoré boli ACER-u postúpené od NRAs na rozhodnutie.
Po posúdení vyzvali NRAs všetkých vymenovaných NEMOs na zmenu, resp. úpravu návrhu algoritmu
pre jednotný prepojený denný trh a návrhu algoritmu pre jednotný prepojený vnútrodenný trh, návrhu
produktov, ktoré možno zohľadniť v jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov, návrhu záložnej
metodiky pre jednotný prepojený denný trh a návrhu záložnej metodiky pre jednotný prepojený
vnútrodenný trh na dosiahnutie súladu s povinnosťami stanovenými v nariadení CACM.
NEMOs mali upraviť znenia jednotlivých metodík podľa usmernenia všetkých NRAs a opätovne ich predložiť
na schválenie do 13. 11. 2017. Podľa nariadenia CACM mali NRAs dva mesiace na schválenie. Dňa 23. 1. 2018
rozhodnutím všetkých NRAs uvedené metodiky aj schválili.
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Vnútrodenný trh s elektrinou
Jednou z najčastejších požiadaviek účastníkov trhu s elektrinou v súčasnosti je skrátenie doby medzi
uzavretím kontraktu na nákup alebo na predaj a fyzickou dodávkou elektriny. Zároveň v súvislosti aj
s narastajúcim inštalovaným výkonom obnoviteľných zdrojov dostáva integrácia vnútrodenných trhov
s elektrinou vyššiu váhu ako v minulosti.
Spoločnosť OKTE reagovala na uvedené požiadavky a úspešne prevádzkuje od roku 2016 platformu
priebežného vnútrodenného obchodovania pre účastníkov trhu s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti.
Opodstatnenosť tejto platformy ukázali už prvé dni a účastníci trhu začali využívať výhody, ktoré táto
platforma umožňuje, čoho dôkazom je aj vysoký nárast zobchodovaného množstva v roku 2017 oproti roku
2016. Počas roka 2017 boli implementované viaceré vylepšenia tejto platformy (aj na základe spätnej väzby
od účastníkov trhu), ktoré priniesli nové technické možnosti a vylepšenia. Ďalší rozvoj platformy
priebežného vnútrodenného obchodovania bude smerovať k jednotnému cezhraničnému vnútrodennému
trhu s elektrinou v rámci Európskej únie.
Referenčná databáza nameraných údajovNa základe praxe spojenej s výkonom činností správy a zberu
nameraných údajov a centrálnej fakturácie v rokoch 2014 až 2016 sa ukazuje, že legislatívne prostredie
a súčinnosť účastníkov na trhu s elektrinou je kľúčovou témou. Spoločnosť OKTE preto pre zabezpečenie
jednoznačnosti práv a povinností jednotlivých účastníkov trhu predložila na zváženie niektoré opatrenia
v zákone o energetike a zákone o podpore obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej kombinovanej výroby
elektriny a tepla, týkajúce sa zmien v procesoch poskytovania údajov zo strany výrobcov elektriny
a formalizácie systému správy a zberu nameraných údajov OKTE, a. s., ako jednotnej referenčnej databázy
nameraných údajov.
Cieľom navrhovaných zmien je zefektívnenie dátových tokov v systéme podporovanej výroby elektriny
a zároveň optimalizácia centrálnej fakturácie a výberu regulovaných poplatkov súvisiacich s prevádzkou
sústavy. Hlavným opatrením je stanovenie povinnosti pre účastníkov trhu s elektrinou používať pri výkone
regulovaných činnosti údaje poskytované z jednotnej referenčnej databázy OKTE, a. s., čo prispeje
predovšetkým k zosúladeniu informácií medzi účastníkmi trhu. OKTE, a. s., a prevádzkovatelia regionálnych
distribučných sústav by mali právo vzájomne zdieľať údaje za účelom ich verifikácie s následnou možnou
kontrolou nezrovnalostí u poskytovateľov zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Navrhované kroky rovnako smerujú k odstráneniu súčasných duplicít v poskytovaní údajov na trhu
s elektrinou. Účastníci trhu aj štátne inštitúcie budú môcť využívať údaje v rámci jednotnej referenčnej
databázy OKTE, a. s., čo zjednoduší tok výmeny dát, zvýši ich kvalitu a zabezpečí spoľahlivé podklady
pre rozhodovanie štátnych inštitúcií aj účastníkov trhu.
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Schéma č.2: Poskytovanie údajov v rámci referenčnej databázy

Prevádzkovateľ

ÚRSO

RDS

Výrobca
pripojený do

Výrobca
pripojený do

Výrobca
pripojený do

MDS

RDS

PS

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ

MDS

PS

Údaje poskytované OKTE podľa platnej legislatívy
Zdieľané údaje v zmysle návrhu úpravy legislatívy
Údaje poskytované výrobcom elektriny, ktoré je možné nahradiť zdieľaním údajov
Poznámka: ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
PS - prenosová sústava
RDS - regionálna distribučná sústava
MDS - miestna distribučná sústava
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Príprava reformy systému
podporovaných zdrojov elektriny
Už od roku 2009 prebieha diskusia o optimalizácii nastavenia systému podpory elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnou kombinovanou výrobou (VÚ KVET) na Slovensku.
Ministerstvo hospodárstva SR v júni 2017 uvoľnilo na odbornú diskusiu návrhy legislatívnych zmien, v zmysle
ktorých by mala OKTE, a. s., v novej funkcii zúčtovateľa podpory administrovať doplatok a príplatok
podporovaným výrobcom, uhrádzať odplatu povinnému výkupcovi zabezpečujúcemu povinný výkup
elektriny a určenému subjektu zúčtovania zabezpečujúcemu prevzatie zodpovednosti za odchýlku
(pre zdroje s nárokom na túto formu podpory).
OKTE, a. s., sa aktívne zúčastňuje debaty o zjednotení a zjednodušení systému podpory elektriny vyrobenej
z OZE a VÚ KVET. Z pohľadu OKTE, a. s., je žiaduce precizovať vzájomné práva a povinnosti, zmluvné vzťahy
a výmenu údajov vo väzbe na navrhovanú jednotnú referenčnú databázu. Potrebná bude rovnako súčinnosť
prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav v rámci prechodu činností administrácie a centralizácie
podpory na OKTE, a. s., a to najmä pri verifikácii nekorektných údajov nahlasovaných výrobcami.

Strednodobý plán rozvoja
Smerovanie spoločnosti OKTE, a.s. do budúcnosti je založené najmä na:
n realizáciu prepájania regionálnych trhov, ktoré smerujú k jednotnému európskemu dennému a vnútro-

dennému trhu s elektrinou,
n rozširovanie portfólia obchodných príležitostí formou poskytovaných služieb účastníkom trhu s elektrinou (v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy) v oblastiach:
n denného a vnútrodenného cezhraničného trhu s elektrinou v súlade s európskym nariadením CACM a
n vyrovnávacieho trhu s elektrinou s možnosťou uplatnenia ponúk a dopytov na regulačnú elektrinu,
n vybudovaní a uplatňovaní jednotnej koncepcie riadenia rizík zahrňujúcej všetky činnosti OKTE, a.s.,
n aktualizácií a modernizácií informačných systémov a technológií.

Dlhodobý plán rozvoja
Ambíciou spoločnosti z pohľadu dlhodobého plánovania je v súlade s pripravovanou európskou legislatívou
postupné rozšírenie portfólia poskytovaných služieb o ďalšie energetické komodity s možnosťou ich
obchodovania v rôznych časových horizontoch.

15 |

OKTE a.s.

Prevádzka spoločnosti
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Zúčtovanie odchýlok a zúčtovanie rozdielov
V procesoch zúčtovania odchýlok a zúčtovania rozdielov nenastali v roku 2017 žiadne zmeny. Na vyhodnocovanie odchýlok sa od 1.1.2014 používa nový model zúčtovania odchýlok. Najzásadnejšie zmeny, ktoré
tento model priniesol, sú:
n skrátenie doby pre konečné vyhodnotenie na dva mesiace,
n zrušenie opraveného mesačného a upraveného konečného vyhodnotenia,
n zadefinovanie predbežného mesačného vyhodnotenia do legislatívy,
n agregáciu nameraných hodnôt vykonáva OKTE, a.s. v rámci systému ISOM podľa jednotlivých typov

meraní,
n výpočet nominačných hodnôt pri meraniachtypu C v systéme ISOM, ktoré sa používajú pri všetkých
vyhodnoteniach odchýlky,
n zavedenie platby za podiel na nákladoch na RE pri meraniach typu C,
n zavedenie zúčtovanie rozdielov pre merania typu C a straty.
V priebehu roku 2017 bolo v systéme zúčtovateľa odchýlok zaevidovaných 79 subjektov zúčtovania
odchýlok. Zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok prebiehalo v dekádnom, mesačnom a konečnom cykle,
pričom konečné zúčtovania odchýlok prebiehalo po dvoch mesiacoch po skončení príslušného mesiaca.
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Graf č.1: Štatistika počtu subjektov zúčtovania od roku 2004

OKTE, a.s. ďalej vykonáva vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov:
n medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny u OOM nevybavených

priebehovým meraním,
n medzi poslednými známymi hodnotami strát elektriny v sústave a hodnotami strát elektriny v sústave
určenými na základe odpočtov určených meradiel, ak prevádzkovateľ danej sústavy používa určené
meradlá bez priebehového záznamu hodnôt,
n medzi agregovanými hodnotami odberov a dodávok v miestnych distribučných sústavách použitými
pre účely zúčtovania odchýlok a agregovanými hodnotami odberov a dodávok v miestnych distribučných
sústavách vypočítanými po odpočte určených meradiel, ak do výpočtu hodnoty celkového odberu
a dodávky vstupujú aj hodnoty z odberných a odovzdávacích miest vybavených určeným meradlom
bez priebehového záznamu hodnôt.
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Od 1.12.2014 sa zúčtovanie rozdielov vykonáva na základe odpočtov, ktoré boli zadané do systému ISOM do
termínu vykonania mesačného zúčtovania rozdielov, s dátumom odpočtu najneskôr do konca
predchádzajúceho mesiaca, ktoré neboli zohľadnené v predchádzajúcom zúčtovaní rozdielov a zároveň sa
nejedná o opravu odpočtov, ktoré boli zohľadnené v niektorom z predchádzajúcich zúčtovaní rozdielov.
Komunikácia so subjektmi zúčtovania a zverejňovanie informácií v zmysle platnej legislatívy je realizovaná
prostredníctvom informačného systému zúčtovateľa odchýlok (ISZO). Verejne prístupné informácie
o odchýlkach sú k dispozícii na webovom sídle OKTE, a.s. v sekcii Zúčtovanie odchýlok.

Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou
Spoločnosť OKTE využíva pre organizovanie a vyhodnotenie KT informačný systém KT - ISOT, ktorý bol
špeciálne navrhnutý pre túto funkciu.
Na grafe je zobrazený počet zaregistrovaných účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu
s elektrinou od roku 2009. V informačnom systéme KT bolo v roku 2017 zaregistrovaných 53 účastníkov.
Nárast účastníkov v roku 2017 oproti roku 2015 a 2016 bol pripísaný dvom skutočnostiam, a to záujmu
o novú platformu pre priebežné vnútrodenné obchodovanie v slovenskej obchodnej oblasti a o úpravu
pravidiel prístupu do organizovaného KT – zrušenie kaucie v roku 2016.
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Graf č. 2: Vývoj počtu zaregistrovaných účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou od roku 2009
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Denný trh
Na dennom trhu môže účastník trhu anonymne predávať alebo nakupovať elektrinu pre každú z 24 hodín
nasledujúceho obchodného dňa. Registrácia objednávok sa uskutočňuje predchádzajúci kalendárny deň
pred obchodným dňom do 11:00 hod. Výsledkom párovania objednávok pre každú hodinu je pevne
stanovená marginálna cena.
Prevádzka denného trhu v rámci 4MMC prebieha od roku 2014 bez závažných prevádzkových chýb alebo
incidentov. Organizovanie, vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie KT prebiehalo na dennej báze s
konečným mesačným zúčtovaním.
Význam a jedinečnosť organizovaných krátkodobých cezhraničných trhov s elektrinou v posledných rokoch
neustále rastie, čoho dôkazom sú aj narastajúce množstvá zobchodovanej elektriny na týchto platformách.
Objem zobchodovanej elektriny na KT v SR zaznamenal výrazný nárast v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku, keď celkový ročný zobchodovaný objem elektriny na KT predstavoval 12,782 TWh, čo je
o 3,654 TWh viac ako v roku 2016, pričom predaj dosiahol úroveň 6,752 TWh a nákup úroveň 6,030 TWh.
Zároveň je to najvyššia dosiahnutá hodnota od spustenia KT do prevádzky v roku 2009.
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Graf č.3: Vývoj celkového zobchodovaného objemu v TWh od roku 2011

Objem obchodov
v roku (MWh)

2016

2017
predaj

nákup

predaj
(MWh)

nákup
(MWh)

predaj a nákup
(MWh)

2011

2 969 573,2

3 547 220,7

6 516 793,9

2012

4 014 092,6

4 459 833,0

8 473 925,6

2013

3 651 700,8

1 926 373,6

5 578 074,4

2014

4 455 376,1

2 225 168,8

6 680 544,9

2015

5 821 860,1

4 424 263,5

10 246 123,6

2016

4 869 992,6

4 255 594,4

9 125 587,0

2017

6 751 948,5

6 030 454,5

12 782 403,0

Tabuľka č.1: Pre porovnanie - objem obchodov v rokoch 2011 až 2017 v MWh
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Aj vďaka stabilnému fungovaniu 4MMC vidíme výrazný nárast úspešných obchodov, čo sa odzrkadlilo
na tohtoročnom najvyššom objeme nakúpeného a predaného množstva elektriny. Celkový zobchodovaný
objem na KT za rok 2017 v porovnaní z rokom 2016 predstavuje nárast 40%.
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Schéma č. 3: Základná topológia komunikácie v 4M MC

Vývoj mesačných priemerných hodnôt indexov (Base, Peak a Offpeak) KT zaznamenal výrazný nárast oproti
minulým rokom. Indexy atakovali hodnoty z roku 2012.
2017

base

offpeak

peak

II.

58,10

42,70

73,49

II.

45,80

34,86

56,75

III.

32,12

29,18

35,05

IV.

31,66

29,84

33,49

V.

34,09

31,33

36,84

VI.

38,23

32,65

43,81

VII.

42,04

34,57

49,50

VIII.

46,50

36,93

56,07

IX.

38,72

32,82

44,61

X.

40,51

30,22

50,82

XI.

49,30

35,16

63,43

XII.

33,23

23,80

42,66

40,95

32,87

49,03

Tabuľka č. 2: Mesačné priemerné hodnoty indexov v roku 2017
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Graf č. 4,5,6: Vývoj mesačných priemerných hodnôt indexov (Base, Peak a Offpeak) od roku 2011
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X.

XI.

XII.

V roku 2017 mohol účastník KT zadávať objednávky v rozsahu minimálnej ceny -500 €/MWh a maximálnej
ceny +3 000 €/MWh. Výsledná marginálna cena v jednotlivých obchodných oblastiach dosahovala aj
záporné hodnoty (SK, CZ a HU). V rumunskej obchodnej oblasti sa záporná cena ešte nevyskytla.

MC CZ-SK
1.9.2009 - 11.9.2012

MC CZ-SK-HU
12.9.2012 - 19.11.2014

MC 4M MC
20.11.2014 - 31.12.2017

MIN. cena
(€/MWh)

MAX. cena
(€/MWh)

MIN. cena
(€/MWh)

MAX. cena
(€/MWh)

MIN. cena
(€/MWh)

MAX. cena
(€/MWh)

CZ

0,01

170,00

-150,00

123,91

-50,00

141,04

SK

0,01

200,00

-150,00

150,00

-50,00

141,04

HU

X

X

-113,67

250,01

-6,07

300,10

RO

X

X

X

X

0,00

151,09

Tabuľka č.3: Prehľad minimálnych a maximálnych cien v obchodnej hodine pre jednotlivé projekty a obchodné oblasti

Priebežné vnútrodenné obchodovanie v slovenskej obchodnej oblasti
V rámci priebežného vnútrodenného obchodovania v slovenskej obchodnej oblasti (ďalej len „vnútrodenný
trh“) sú objednávky prijímané od účastníkov trhu nepretržite a sú anonymne postupne párované
algoritmom vyhodnotenia vnútrodenného trhu. Začiatok obchodovania elektriny s dodávkou v obchodných
periódach obchodného dňa je o 15.00 hod. kalendárneho dňa predchádzajúceho obchodnému dňu.
Ukončenie vnútrodenného obchodovania na každú obchodnú periódu je 60 minút pred začiatkom dodávky
elektriny v danej obchodnej perióde. Ak ide o blokovú objednávku, ukončenie vnútrodenného
obchodovania je 60 minút pred začiatkom dodávky elektriny pre prvú obchodnú periódu z daného bloku.

Parameter
Časová zóna
Centrálna protistrana
Otvorenie príjmu objednávok
Obchodná perióda
Uzávierka príjmu objednávok
Obchodné jednotky
Desatinné miesta (cena)
Min/Max cena
Minimálne množstvo
Minimálne objemové zvýšenie / zníženie
Minimálne cenové zvýšenie / zníženie

Hodnota
CET
OKTE, a.s.
15:00
1 hodina*
60 minút pred začiatkom obchodnej periídy
MW, €
0,01€/MWh
-9999,99 €/MWh; 9999,99 €/MWh
1 MW
0.1 €/MWh
+/-0.01 €/MWh

* Cieľové riešenie - 15 minútová perióda
Tabuľka č.4: Základné parametre vnútrodenného obchodovania v slovenskej obchodnej oblasti
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Objem obchodov uzavretých v roku 2017 predstavoval hodnotu 280 761 MWh (280,8 GWh) pričom v roku
2016 (9 mesiacov prevádzky) predstavoval hodnotu 26 369 MWh. Najviac zobchodovaného množstva
elektriny bolo v mesiaci august, a to 38 936 MWh. Priemerná cena obchodu dosiahla hodnotu
38,01 €/MWh. Celkové ponúkané množstvo elektriny na nákup dosiahlo hodnotu 336 778 MWh a na predaj
320 452 MWh.
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Graf č. 7: Zobchodovaný objem v MWh za rok 2017 podľa mesiacov

Správa a zber nameraných údajov a centrálna fakturácia
Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priamych vedení sú povinní na základe
legislatívy pristupovať a vkladať údaje do informačného systému OKTE, a.s. a zo zákona o energetike
zodpovedajú za správnosť, včasné odovzdanie a úplnosť poskytnutých údajov. OKTE, a.s. vykonáva správu
a zber nameraných údajov prostredníctvom systému ISOM.
V rámci systému ISOM vykonáva OKTE, a.s. hlavne tieto činnosti:
n evidenciu účastníkov trhu a ich rolí,
n evidenciu výrobcov a výrobní,
n evidenciu prevádzkovateľov sústav a jednotlivých sústav,
n evidenciu odberných a odovzdávacích miest (OOM),
n evidenciu typových diagramov jednotlivých sústav,
n príjem meraní od prevádzkovateľov sústav a výrobcov a ich zverejňovanie relevantným účastníkom trhu,
n výpočet koncovej spotreby pre účely centrálnej fakturácie,
n výpočet a zverejňovanie agregátov pre potreby vyhodnotenia odchýlok a zúčtovania rozdielov,
n výpočet a zverejňovanie štatistík v zmysle platnej legislatívy.
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Štatistické údaje ISOM o účastníkoch trhu s elektrinou
Obdobie

Celkový počet platných OOM

01/2017

Počet sústav

2 518 169

Počet zariadení na výrobu elektriny

304

2589

02/2017

2 519 214

311

2590

03/2017

2 520 851

313

2592

04/2017

2 522 383

316

2592

05/2017

2 524 623

318

2592

06/2017

2 527 113

320

2593

07/2017

2 528 669

321

2596

08/2017

2 530 922

321

2598

09/2017

2 532 951

323

2598

10/2017

2 536 002

323

2600

11/2017

2 538 662

324

2606

12/2017

2 541 093

328

2606

Centrálna fakturácia poplatkov za systémové služby a poplatkov za prevádzkovanie systému
Spoločnosť OKTE od 1. januára 2014 podľa zákona o energetike vykonáva prostredníctvom systému ISCF
fakturáciu poplatkov, vyberaných od subjektov zúčtovania na základe taríf súvisiacich s prevádzkou sústavy,
a ich následnú redistribúciu nárokovateľom týchto poplatkov. OKTE, a. s., vyberá poplatky za systémové
služby na základe tarify za systémové služby (TSS) a poplatky za prevádzkovanie systému na základe tarify
za prevádzkovanie systému (TPS). Systém pre správu poplatkov je riešený ako modul ISCF systému ISOM.
V rámci systému sú vypočítavané a zverejňované zostavy, na základe ktorých prebieha fakturácia voči
subjektom zúčtovania a v mene účastníkov trhu s elektrinou, ktorým uhrádza poplatky na základe príslušnej
tarify. Za celý rok 2017 prostredníctvom systému ISCF bol vyfakturovaný na základe tarify TSS objem
vo výške 162 161 431 EUR a na základe tarify TPS objem vo výške 597 409 014 EUR.

Dodávateľ,
ktorý nie je
SZ

Užívateľ
OOM, ktorý
nie je SZ

PPS

OKTE

SZ

Schéma č. 4 :Model centrálnej fakturácie TPS a TSS

PRDS
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Graf č.8: Koncová spotreba v roku 2017 (MWh)
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Inteligentné meracie systémy
V súvislosti s účinnosťou Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov
v elektroenergetike, uviedla OKTE, a.s. od 1.7.2015 do prevádzky portál IMS. Na základe tejto vyhlášky má
OKTE, a.s. povinnosť sprístupniť namerané údaje inteligentnými meracími systémami koncovým
odberateľom, ktorí o to požiadajú.
Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných meracích systémov musia byť splnené
nasledovné kritériá:
n žiadateľ je odberateľom elektriny v danom odbernom alebo odovzdávacom mieste,
n na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný merací systém s jednou z nasledovných funkcionalít:

základná, pokročilá alebo špeciálna.
K 31.12.2017 bolo do systému ISOM prevádzkovateľmi sústavy nahlásených 97 451 odberných miest
s inštaláciou IMS.
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Oznamovanie transakcií na veľkoobchodnom trhu
s elektrinou a plynom - RRM
Oznamovanie údajov o transakciách uzatvorených na organizovaných trhoch
Okrem úloh vyplývajúcich z národnej energetickej legislatívy plní spoločnosť OKTE oznamovacie povinnosti
uložené legislatívou Európskej únie, konkrétne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a súvisiacimi predpismi
(tzv. európska legislatíva REMIT).
OKTE, a.s. je registrovaná v ACER pre oznamovanie transakcií, uskutočnených na svojom organizovanom
krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (platforma ISOT), bilaterálnych - OTC obchodov a kontraktov
prevádzkovateľov prenosových sústav.

OTC
SEPS

Výrobcovia
nad 10 MW
/20 MWp

Obchodník A

Odberatelia
s ročnou
kapacitou
spotreby nad
600 GWh

Obchodnik B

Organizovaný
trh

A R I S
ACER REMIT
Information System

Schéma č. 5: Schéma reportingu dát do ACER prostredníctvom RRM OKTE, a.s. v rámci REMIT
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Tieto kontrakty môžu byť do systému registrovaného oznamovacieho miesta (RRM) OKTE, a. s., nahlasované
vo formáte XML formou automatizovaného rozhrania na báze webových služieb nahratím súboru cez portál
systému alebo vyplnením šablóny na portáli. Používateľ má možnosť prostredníctvom portálu RRM
vidieť aktuálny stav reportu a stiahnuť si potvrdenie ACER na evidenciu splnenia oznamovacej povinnosti.
OKTE, a. s., tieto oznámenia a potvrdenia archivuje po dobu piatich rokov.Kontrakty a transakcie účastníka
trhu je možné do systému RRM OKTE, a.s. nahlásiť:
n formou automatizovaného rozhrania cez webovú službu,
n nahratím XML súboru cez portál systému RRM, alebo
n manuálne cez portál bez potreby konverzie dát z obchodného systému účastníka trhu.

Vloženie
reportu
do systému RRM
automatizovaným
rozhraním alebo
manuálne cez
formulár

Automatické
odoslanie reportu
do systému
ACER (ARIS)

Spracovanie
reportu na strane
ACER (ARIS)

Príjem
a sprístupnenie
potvrdenia
v systéme
RRM od ACER
(ARIS)

Modifikácia
reportu
v prípade
zamietnutia
ACER

Schéma č. 6: Proces reportovania v systéme RRM OKTE, a.s.

Reporty od účastníka trhu, ktoré sú do systému nahlásené cez automatizované rozhrania alebo nahratím
XML súboru, sú v systéme RRM uložené vo forme XML súborov pripravených pre odoslanie do ACER, ako aj
vo forme štruktúrovaných údajov dostupných pre prezeranie pomocou formulára. Z uloženého súboru sa
vyextrahujú základné informácie slúžiace pre identifikáciu reportu v ich zozname.
Pre zástupcov účastníka trhu sú zriadené používateľské účty, ktoré im umožňujú prístup do modulu
reportov. Tu si používateľ môže prezrieť aktuálny stav nahlasovania reportov, ako aj exportovať XML súbory
potvrdenia prijatia reportu zo systému ACER. Zamietnutie reportu zo strany ACER notifikuje OKTE, a. s.,
zástupcom účastníka trhu e-mailom.
Systém RRM má zriadené webové služby, pomocou ktorých si môže systém účastníka trhu stiahnuť
informáciu o stave jednotlivých reportov, ako aj samotné potvrdenie prijatia reportu. Systém RRM OKTE,
a.s. sprístupní údaje na vyžiadanie systémom účastníka trhu.
V priebehu roku 2017 bolo prostredníctvom systému RRM OKTE, a.s. odoslaných 128 037 reportov.
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Informačné technológie
Na zaistenie plnenia hlavných činností spoločnosti, ktoré vyplývajúz legislatívy, OKTE, a.s. prevádzkuje
informačný systém XMtrade®/ISO, ktorý obsahuje moduly:
n ISZO - Informačný systém zúčtovateľa odchýlok
n ISOT - Informačný systém organizátora trhu,
n ISOM - Informačný systém operátora meraní,
n ISCF - Informačný systém centrálnej fakturácie,
n IMS - Informačný systém pre inteligentné meracie systémy
n RRM - Informačný systém registrovaného reportovacieho mechanizmu

K svojej činnosti, okrem systému XMtrade®/ISO, využíva OKTE, a.s. aj ekonomický informačný systém SAP
a Kancelársky informačný systém, založený na prostriedkoch MS SharePoint 2016 a Office 365.
Vedenie spoločnosti OKTE si uvedomuje dôležitosť informačných systémov OKTE z pohľadu celého trhu
s elektrinou, a preto aj v roku 2017 vyvíjala maximálne úsilie, aby bola zabezpečená bezporuchová
a bezpečná prevádzka týchto systémov. Tento cieľ sa darilo napĺňať v roku 2017, okrem iného aj dôsledným
plnením technických, legislatívnych a administratívnych požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC
27001:2013, ktoré potvrdilo aj úspešné absolvovanie 2. periodického auditu a ktorého výsledkom je
garancia ochrany údajov uchovávaných a spracovávaných v informačných systémoch OKTE, a. s., pred
neautorizovaným prístupom, poškodením, stratou, zneužitím alebo krádežou.
Okrem toho boli v roku 2017 prijaté opatrenia pre zabezpečenie zvýšenia kvality interných procesov
a sledovania kvality výstupov z hlavných informačných systémov. V nadväznosti na zavedenie týchto
opatrení OKTE, a. s., v septembri 2017 úspešne obhájila zavedenie systému manažérstva kvality
certifikačným auditom podľa normy ISO/IEC 9001:2015. Z externého auditu, ktorý poslúžil pre certifikáciu
normy, vyplynuli aj úlohy spojené so zavedením a kontinuálnym zlepšovaním. Hlavnou úlohou,
vyplývajúcou z externého auditu, je vytvorenie integrovaného systému manažérstva, ktorý obsahuje
spojenie zhodných požiadaviek z normy ISO/IEC 9001:2015 a ISO 27001:2013. Taktiež audit poukázal na
zlepšenie riadenia rizík týkajúcich sa systému manažérstva kvality.
Investičný plán OKTE, a.s. na rok 2017 bol navrhnutý na rok 2017 v objeme 2 000 tis. EUR. Značná časť
navrhovaných investičných prostriedkov bola vyvolaná potrebou pokryť informačné požiadavky
indukované legislatívou: Vyhláška č. 260/2016 Z.z. (neskôr zrušená), č. 18/2017 Z.z., č. 371/2016 Z. z.
a č. 24/2013 Z. z.
OKTE, a.s. okrem prevádzkových povinností vyplývajúcich z domácej legislatívy plnila aj úlohy a povinnosti,
týkajúce sa postavenia SR v zastúpení OKTE, a.s. v medzinárodných projektoch ako NWE CEE FB MC,
povinnosti RRM (registrovaný reportovací mechanizmus) v rámci legislatívy REMIT a implementácie
povinností NEMO (nominovaný organizátor trhu s elektrinou) v rámci CACM. Pri plnení týchto povinností
OKTE spolupracovala s prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Všetky spomenuté legislatívne úlohy
a povinnosti vyvolali požiadavky na viac či menej intenzívne zmeny v informačnom systéme XMtrade®/ISO
a SAP.
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Schéma č.7: Prevádzkované informačné systémy OKTE, a.s.

V rozsahu investičného plánu na rok 2017 boli vyššie popísané požiadavky priebežne zabezpečované:
n Rozšírením hardvérovej infraštruktúry slúžiacej ako jednotná technická platforma pre všetky regulované

činnosti OKTE, a.s. a rozšírením hardvérovej infraštruktúry pre ERP (SAP) a KIS. Investícia do hmotného
investičného majetku v tejto oblasti predstavuje objem cca 69 tis. EUR;
n Inováciou informačného systému XMtrade®/ISO a jeho jednotlivých častí pre všetky regulované činnosti
(ISOT, ISZO, ISOM a ISCF), vrátane aktualizácie REMIT a IntraDay funkcionality v ISOT. V tejto oblasti bola
realizovaná investícia do nehmotného investičného majetku v objeme cca 1 589 tis. EUR;
n Zabezpečením systémovej infraštruktúry, konkrétne Oracle licencií, informačného systému
XMtrade®/ISO. V tejto oblasti bola realizovaná investícia do nehmotného investičného majetku v objeme
cca 340 tis. EUR
Investičný plán OKTE, a.s. na rok 2017 dosiahol objem 1 998 tis. EUR.
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Ľudské zdroje a sociálna politika
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Cieľom spoločnosti OKTE v oblasti ľudských zdrojov bolo aj v roku 2017 stabilizovanie personálneho
zabezpečenia jednotlivých činností zamestnancami s adekvátnou odbornosťou a znalosťami.
OKTE, a.s. sa v oblasti rozvoja ľudských zdrojov trvale zameriava na zvyšovanie odbornej spôsobilosti
zamestnancov. Cieľom spoločnosti je predovšetkým zefektívňovanie pracovných činností.
Spoločnosť sa vo veľkej miere zameriava na sociálnu a zdravotnú starostlivosť o zamestnancov a realizáciou
sociálnej politiky vytvára podmienky pre ich sebarealizáciu a stabilizáciu. Prispieva tým k sociálnej
spokojnosti svojich zamestnancov, ktorá vedie k zvyšovaniu kvality práce.
Vzdelávací program je pripravovaný a priebežne realizovaný na základe potrieb spoločnosti a na základe
požiadaviek na konkrétne pracovné pozície, pričom v roku 2017 pokračoval vzdelávací program orientovaný
predovšetkým na oblasť odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov.
V účtovnom období 2017 mala spoločnosť OKTE, a.s. priemerný prepočítaný počet zamestnancov 33.
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Organizačná štruktúra OKTE, a.s.
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Dozorná rada OKTE, a.s.
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Ekonomické výsledky spoločnosti
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Hospodársky výsledok OKTE, a.s. za rok 2017
K 31.12.2017 dosiahla spoločnosť OKTE, a.s. výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 750 tisíc EUR.
V porovnaní s plánovanou hodnotou výsledku hospodárenia na rok 2017 bola skutočnosť o 380 tis. EUR
vyššia.

Porovnanie rokov 2015, 2016 a 2017 (tisíc EUR)

2015

2016

2017

Tržby za služby

761 085

759 285

857 376

Tržby z predaja tovaru

281 940

219 761

416 370

Ostatné výnosy

17

3

0

Výnosy celkom

1 043 042

979 049

1 273 746

Spotrebovaný materiál a služby

755 126

753 105

850 472

Náklady na obstaranie tovaru

281 940

219 761

416 370

Osobné náklady

1 650

1 701

1 795

Odpisy a opravné položky k dlhod. majetku

3 648

3 689

4 242

263

168

116

Ostatné náklady
Výsledok hospodárenia pred zdanením

415

625

750

Daň

139

168

183

Výsledok hospodárenia po zdanení

276

457

567

Tabuľka č. 5: Tvorba výsledku hospodárenia OKTE, a.s.

Celkové prevádzkové náklady (bez recipročných nákladov) dosiahli v roku 2017 úrovne 9 244 tis. EUR, čím
bol naplnený plánovaný objem na 97%; Celkové prevádzkové výnosy (bez recipročných výnosov) v roku 2017
dosiahli úrovne 9 994 tis. EUR, čím bol naplnený plánovaný objem na 101%. Recipročné náklady a výnosy
(sumárne sa všetky regulované činnosti), dosiahli úrovne 1 263 752 tis. EUR.
Najvýznamnejšími zložkami prevádzkových nákladov boli v roku 2017 odpisy dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku, ďalej náklady na udržiavanie výpočtovej techniky a výpočtových systémov a
osobné náklady.
V štruktúre prevádzkových výnosov v roku 2017 boli najvýznamnejšími výnosy z ostatných regulovaných
činností (centrálna fakturácia), výnosy z taríf a poplatkov za zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a výnosy
z taríf a poplatkov za organizovanie a vysporiadanie krátkodobého trhu s elektrinou.
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Štruktúra prevádzkových nákladov OKTE, a.s.
Skutočnosť 2017

IT náklady
25,34%

Odpisy IM
45,89%

Odborné náklady
4,36%

Osobné náklady
19,42%

Úroky z úverov
0,40%

Režijné náklady
4,59%

IT náklady

Odborné náklady

Osobné náklady

Režijné náklady

Úroky z úverov

Odpisy IM

Štruktúra prevádzkových výnosov OKTE, a.s.
Skutočnosť 2017
Ostatné výnosy
0,26%

Príjmy z taríf
regulovaných činnos ZO
14,76%

Príjmy z ﬁxných
poplatkov činnos ZO
13,80%

Príjmy z taríf
regulovanej
činnos OST (OT)
47,13%

Príjmy z taríf
regulovaných činnos OT
7,84%

PríjmT z taríf
regulovanej činnos OST (CF)
15,98%
Príjmy z taríf regulovaných činností ZO
Príjmy z fixných poplatkov činností ZO
Príjmy z taríf regulovaných činností OT
Príjmy z fixných poplatkov činností OT

Príjmy z ﬁxných
poplatkov činnos OT
0,24%

Príjmy z taríf regulovanej činnosti OST (CF)
Príjmy z taríf regulovanej činnosti OST (OT)
Ostatné výnosy
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Porovnanie rokov 2015, 2016 a 2017 (tisíc EUR)

2015

2016

2017

Recipročné výnosy na činnosť ZO

119 849

98 626

92 315

Recipročné výnosy na činnosť OT

282 156

220 333

418 046

Recipročné výnosy na činnosť OST

632 253

650 968

753 391

2 758

2 678

2 853

Výnosy z taríf a poplatkov ZO
Výnosy z taríf a poplatkov OT + PNOT

2 187

2 095

2 404

Výnosy z taríf v systéme OST

4 285

4 320

4 695

0

50

60

Ostatné prevádzkové výnosy

Výnosy neregulované (REMIT)

130

26

1

Ostatné výnosy (korekcia t-2)

9

523

566

-566

-574

-600

-18

5

16

1 043 042

979 049

1 273 474

Ostatné výnosy (korekcia (t+2)
Disproporcia
Výnosy celkom
Tabuľka č. 6: Štruktúra výnosov OKTE, a. s.

Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2017
Výsledok hospodárenia OKTE, a.s. za rok 2017 po zdanení dosiahol úrovne 567 tis. EUR.O rozdelení
dosiahnutého zisku bolo rozhodnuté nasledovne:
P.č.

Ukazovateľ

Skutočnosť v EUR

Podiel na zisku v %

1.

Výsledok hospodárenia pred zdanením

750 167,57

x

2.

Daňová povinnosť

182 880,37

x

3.

Výsledok hospodárenia po zdanení

567 287,20

100,00%

4.

Rozdelenie zisku

139 073,32

24,52%

4.1 Rezervný fond

56 728,72

10,00%

4.2 Sociálny fond

25 615,88

4,52%

4.3 Úhrada straty
4.4 Ostatné použitie zisku
4.4 a) tantiémy
4.4 b) dividendy
4.4 c) podiely na zisku pre zamestnancov
4.5 Rezervný fond nad povinný prídel
5.

Ostatné fondy

5.1 Doplnkový SF (DDP)
5.2 Štatutárny fond
5.3 Nerozdelený zisk
6.

Rozdelená časť čistého zisku

7.

Nerozdelená časť zisku
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0,00

0,00%

56 728,72

10,00%

0,00

0,00%

56 728,72

10,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

428 213,88

74,72%

25 615,88

4,52%

402 598,00

70,97%

0,00

0,00%

567 287,20

100,00%

0,00

0,00%

Prehľad ekonomických ukazovateľov OKTE, a.s. za rok 2017
Porovnanie rokov 2015, 2016 a 2017 (tisíc eur)
Tržby
Záväzky
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia po zdanení
EBITDA

2015

2016

2017

1 043 026

979 046

1 273 746

101 109

84 986

91 422

415

625

750

276

457

567

4 161

4 375

5 029

Rentabilita aktív - ROA* (%)

0,25%

0,49%

0,56%

Rentabilita vlastného kapitálu - ROE* (%)

4,34%

6,78%

7,86%

92,04%

90,35%

90,32%

0,03%

0,04%

0,04%

109 852

94 068

101 225

8 689

8 061

5 815

Celková zadlženosť* (%)
Rentabilita tržieb - ROS* (%)
Bilančná suma
Dlhodobý majetok
Vlastné imanie
Cudzie zdroje
Priemerný počet zamestnancov
*ROA = zisk po zdanení / bilančná suma
*ROE = zisk po zdanení / vlastné imanie

6 361

6 744

7 218

103 492

87 324

94 007

35

33

33

*Celková zadĺženosť = celkové záväzky /celkové aktíva
*ROS = zisk po zdanení / tržby

Aktíva, majetok a investície k 31.12.2017
K 31.12.2017 celková hodnota aktív OKTE, a.s. dosiahla objem 101 225 tisíc EUR. Najväčšou položkou
aktív je obežný majetok v objeme 93 792 tis. EUR s podielom 93% z celkových aktív. Finančné účty sú
vo výške 59 444 tisíc EUR a tvoria 62% obežného majetku. Jedná sa najmä o finančné zábezpeky
z procesov denného trhu s elektrinou a zúčtovania odchýlok.
Porovnanie rokov 2015, 2016 a 2017 (tisíc EUR)

2015

2016

2017

Dlhodobý nehmotný majetok

6 516

6 223

4 806

Dlhodobý hmotný majetok

2 173

1 838

1 009

Obežný majetok a čas. rozlíšenie

101 163

86 007

95 410

Bilančná suma

109 852

94 068

101 225

Vlastné imanie

6 361

6 744

7 218

103 491

87 324

94 007

Záväzky a časové rozlíšenie
Tabuľka č. 7: Štruktúra majetku OKTE, a. s.
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Neobežný majetok je tvorený najmä dlhodobým nehmotným majetkom s podielom 4,75% z celkových
aktív. Softvérové vybavenie systémov pre organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou, zúčtovanie
odchýlok, zber nameraných údajov od účastníkov trhu a centrálnu fakturáciu tvorí 79% neobežného
majetku OKTE, a.s.
V roku 2017 bola výška investícií na úrovni 1 997 tisíc EUR, z toho cca 20% sa týkalo investovania do rozšírenia
technickej infraštruktúry informačného systému OKTE, a.s.. 80% investícií sa týkalo inovácií v informačných
systémoch pre zúčtovanie odchýlok, organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou (implementácia
povinností NEMO – nominovaný organizátor trhu s elektrinou v rámci CACM, účasť na medzinárodnom
projekte NWE CE FB MC) vrátane aktualizácie REMIT a IntraDay a taktiež pre centrálnu fakturáciu.
Legislatívne požiadavky a úlohy vyvolali zmeny v informačnom systéme XMTRADE®/ISO a SAP, rozširovala sa
hardvérová infraštruktúra systémov. V roku 2017 boli zakúpené Oracle licencie pre informačný systém
XMtrade®/ISO, ktoré zabezpečujú systémovú infraštruktúru. V danom období skutočne čerpané investičné
prostriedky boli v súlade s investičným plánom na rok 2017.
Objem investícií od roku 2012 do roku 2017:
5 000

4 800

4 500

tisíc EUR

4 000

4 400

3 500
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3 000

3 252

2 500

3 060

2 000

1 997
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0
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Graf č. 9: Investície OKTE, a.s. 2012 - 2017

Ostatné informácie roka 2017
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by významne
ovplyvnili finančné výkazy OKTE, a.s. za rok 2017. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nevynaložila počas roku 2017 náklady na výskum a vývoj.

V Bratislave 22.05.2018
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Ing. Michal Cabala, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Milan Lipovský
člen predstavenstva

Správa nezávislého audítora
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