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ČO JE REMIT?

AKÉ SÚ TERMÍNY NA OZNAMOVANIE TRANSAKCIÍ?

KTO MÁ POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ ÚDAJE?

ź odberateľ elektriny alebo zemného plynu s ročnou 
kapacitou spotreby rovnej alebo väčšej ako REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market 
600 GWh pri plnom využití výrobných kapacít Integrity and Transparency) je skratka pre Nariadenie 
odberateľa.Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011 

o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu 
Údaje sa do ACER nahlasujú prostredníctvom RRM s energiou. REMIT ukladá účastníkom trhu povinnosť 
(Registered Reporting Mechanism). Účastník trhu poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických 
sa po splnení príslušných požiadaviek ACER môže stať regulátorov (ďalej len ACER) informácie o transakciách 
priamo RRM, alebo využije služby niektorého z už na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane 
registrovaných RRM (napr. OKTE). pokynov na obchodovanie. REMIT zakazuje zneuží-

vanie dôverných informácií v obchodnom styku 
a manipuláciu s veľkoobchodným trhom. Za účelom 
odhalenia takýchto praktík zriadil ACER celoeurópsky 

Štandardné kontrakty od 7. októbra 2015: monitorovací systém trhu, ktorý je doplnený 
ź pokyny na obchodovanie veľkoobchodných vyšetrovacími právomocami členských štátov. 

produktov a transakcie uskutočnené cez Nariadenie REMIT dopĺňa Vykonávacie nariadenie 
organizované obchodné miesta,Európskej komisie č. 1348/2014 a určuje, ktoré 

ź na Slovensku platforma ISOT, prevádzkovaná informácie o transakciách na veľkoobchodných 
OKTE, a.s., a obchodná platforma SPX,energetických trhoch s elektrinou a plynom majú byť 

ź musia byť reportované ACER do nasledujúceho nahlasované do ACER.
pracovného dňa po zadaní pokynu na 
obchodovanie alebo uzatvorení transakcie, pričom 
do tohto termínu musí byť reportovaná aj každá 
zmena alebo zrušenie či už pokynu na 

Účastníkom organizovaného krátkodobého obchodovanie alebo transakcie.
cezhraničného trhu s elektrinou a plynom v zmysle 
REMIT je každá osoba, ktorá vykonáva transakcie na Neštandardné kontrakty (tzv. OTC kontrakty z angl. 
jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch Over-the-counter) od 7. apríla 2016: 
vrátane zadávania pokynov na obchodovanie:

ź všetky zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných 
ź prevádzkovateľ prenosovej/prepravnej kontraktov, ktoré nie sú štandardnými kontraktmi,

sústavy/siete, ź bilaterálne kontrakty medzi účastníkmi 
ź obchodník s elektrinou a zemným plynom, veľkoobchodného trhu,
ź výrobca elektriny s inštalovaným výkonom ź musia byť reportované najneskôr do 1 mesiaca 

10 MWe a viac, po uzatvorení, zmene alebo zrušení transakcie.
ź producent zemného plynu s výkonom 20 MW 

a viac,

NAHLASOVANIE ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA REMIT

AKÉ SLUŽBY PONÚKAME?

Analýza používaných štandardných 
a neštandardných kontraktov z pohľadu REMIT.

Vypracovanie návrhu (projektu) plnenia 
povinností podľa REMIT so zohľadnením 
vzťahov s obchodnými partnermi a odporúča-
niami pre celkovú optimalizáciu nahlasovania.

Posúdenie náročnosti transformácie neštan-
dardných kontraktov do formátov a štruktúr 
podľa špecifikácie zvoleného RRM resp. ACER.

Návrh a implementácia transformácie neštan-
dardných kontraktov pre nahlasovanie do 
RRM.
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XMtrade® ZABEZPEČÍ PLNENIE POVINNOSTÍ PODĽA REMIT

ČO ZABEZPEČÍ XMtrade®?

Evidenciu veľkoobchodných kontraktov na 
trhu s elektrinou a plynom.

Identifikáciu obchodných partnerov 
a kontraktov podľa požiadaviek ACER.

Konverziu údajov do formátov ACER, resp. 
RRM.

Nahlásenie údajov do RRM, resp. ACER. 

Monitorovanie stavu nahlasovania údajov.

Preukázateľnosť plnenia si povinností, 
vyplývajúcich z REMIT, pred kontrolnými 
orgánmi.
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ČO JE XMTRADE®? MONITOROVANIE VÝMENY DÁT

NAHLASOVANIE ÚDAJOV PODĽA REMITEVIDENCIA VEĽKOOBCHODNÝCH KONTRAKTOV

evidovaných údajov zabezpečuje registráciu 
denných diagramov v rámci zúčtovania odchýlok, XMtrade® je multiutilitný systém pre obchodovanie Systém XMtrade® eviduje pre každý kontrakt stav jeho 
registráciu objednávok na dennom trhu, manažment a hospodárenie s energiami, primárne s elektrinou odoslania do RRM a tiež stav potvrdenia o nahlásení 
odchýlky a nahlasovanie kontraktov podľa REMIT.a plynom. Optimalizuje správu tokov energií, dát údajov do systému ACER (v závislosti od služby, ktorú 

a financií. Jeho zavedenie sprehľadní finančné toky poskytuje RRM). Detailné monitorovanie výmeny dát Modul Kontrakty, v súvislosti so zabezpečením 
a prispeje k zvýšeniu produktivity procesov zabezpečuje Komunikačný modul, ktorý slúži na povinností nahlasovania kontraktov do ACER, 
spoločnosti. sledovanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich umožňuje pri správe obchodných partnerov evidovať 

správ do a zo systému XMtrade® a vyhodnocuje stav okrem EIC aj ďalšie identifikátory - ACER CODE, LEI, Systém XMtrade® predstavuje modulárne riešenie 
spracovania jednotlivých správ. Modul zároveň BIC a GSI/GLN CODE a pri vytváraní kontraktu pre slovenský ako aj český trh s energiami. 
poskytuje používateľsky komfortný prístup k evidencii vygeneruje jedinečný identifikátor transakcie (UTI - 

Pokrýva široké spektrum funkcií od plánovania odberu nespracovaných alebo chybných správ a príloh.Unique Transaction ID) podľa príslušného algoritmu. 
a dodávky, cez spracovanie nameraných údajov, 

Každý kontrakt, evidovaný v module Kontrakty, 
rozúčtovanie nákladov, fakturáciu, až po riadenie rizík 

obsahuje aj informáciu o spôsobe jeho uzatvorenia, 
a technický kontroling. Je vhodný pre obchodníkov, 

na základe čoho  systém automaticky určí, či má byť 
dodávateľov, miestnych distribútorov, veľkoodbera-

daný kontrakt reportovaný priamo účastníkom trhu 
teľov energií ako aj nezávislých výrobcov. Riešenie 

(OTC kontrakty) alebo nepriamo prostredníctvom 
umožňuje elektronickú komunikáciu v rámci 

organizátora  obchodnej platformy, na ktorej bol 
registrácie denných diagramov, nahlasovania údajov 

kontrakt uzatvorený.
podľa REMIT, alokácie cezhraničných kapacít, výmeny 

Účastník trhu nahlasuje údaje do ACER prostredníc-nameraných hodnôt a operácie nad odbernými 
tvom zvoleného RRM. V prípade, že účastník trhu je a odovzdávacími miestami (zmena dodávateľa, 
RRM, nahlasuje údaje priamo do ACER.služobné príkazy a iné). 

Systém XMtrade® zabezpečuje nahlasovanie údajov Základným predpokladom pre nahlasovanie 
vo formáte XML v súlade s technickými požiadavkami veľkoobchodných kontraktov s elektrinou a plynom 
ACER, definovanými dokumentom Transaction do ACER je ich systematická evidencia na strane 
Reporting User Manual (TRUM), resp. v súlade účastníka trhu. Túto úlohu v systéme XMtrade® 
s technickými požiadavkami príslušného RRM. zabezpečuje modul Kontrakty, ktorý primárne slúži 
Nahlasovanie údajov môže prebiehať bezobslužne pre podporu nákupu a predaja komodity a ktorý 
naplánovaním automatizovaného procesu odosielania poskytuje správu obchodných partnerov, správu 
dát v požadovaných termínoch alebo v prípade veľkoobchodných kontraktov na trhu s elektrinou 
potreby manuálnym spustením procesu.a plynom, správu energetických produktov, 

generovanie EFET kontraktov, ako aj manažérsky 
prehľad o kontraktoch. Systém  XMtrade® na základe 

ĎALŠIE INFORMÁCIE KONTAKTY
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