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Účastník trhu dle Nařízení REMIT
Podle čl. 2(7) nařízení REMIT: ‘’'Účastníkem trhu' se rozumí jakákoli osoba
včetně provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, která provádí
transakce na jednom či více velkoobchodních trzích s energií, včetně zadávání
příkazů k obchodování. ‘’
Jedná se o následující subjekty:
•
•
•
•
•
•

obchodníky,
dodavatele,
výrobce,
zprostředkovatele,
velké spotřebitele,
a dále provozovatele přenosových a přepravních soustav.
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Registrace účastníků trhu
•

Podle čl. 9(1): ‘’Účastníci trhu, kteří provádějí transakce, jež je třeba oznámit
agentuře v souladu s čl. 8 odst. 1, se zaregistrují u vnitrostátního regulačního
orgánu v členském státě, v němž mají sídlo nebo bydliště nebo, pokud nemají
sídlo ani bydliště v Unii, v členském státě, v němž působí.’’

Zdroj: ERÚ webové stránky, sekce REMIT
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Přehled registračního procesu

Ověřená plná moc pro uživatele k
registraci

Zdroj: Uživatelská příručka k registraci účastníků trhu, ERÚ
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Údaje v registru účastníků trhu
•

Údaje týkající se účastníka trhu (identifikační údaje)

•

Údaje týkající se fyzických osob spojených s účastníkem trhu (alespoň tři osoby)

•

Údaje týkající se kvalifikovaného společníka nebo beneficienta účastníka trhu

•

Údaje týkající se pověřených osob pro oznamování jménem účastníka trhu
(nebo zda se účastník trhu bude chtít sám stát reportujícím subjektem)

•

Údaje týkající se struktury obchodní korporace účastníka trhu

•

ACER kód - přidělení identifikátoru pod kterým bude účastník trhu data reportovat
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Termín pro registraci účastníků trhu
Podle čl. 9(4) nařízení REMIT: ‘’Účastníci trhu (…) předloží registrační formulář
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu před zahájením transakce, kterou je třeba
oznámit agentuře v souladu s čl. 8(1).‘’

Začátek oznamování dat
•

1. fáze od 7. října 2015 – Obchodní data z organizovaných trhů (Standardní data)

•

2. fáze od 7. dubna 2016 – Dvoustranné smlouvy mezi účastníky trhu uzavírané mimo
organizované tržní místa (Nestandardní data)

•

3. fáze od ~ 1.1. 2017 – Vnitroskupinové transakce, regulační energie, smlouvy o fyzické
dodávce elektřiny vyrobené jednou výrobnou s kapacitou do 10 MWh/ dodávce zemního
plynu do 20MWh (Data na vyžádání)
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Cíl registrace : Centrální evropský registr účastníků trhu CEREMP
•

Údaje z národního registru budou přeneseny do centrální registru účastníků trhu.

•

Registr účastníků trhu bude přístupný pro Agenturu ACER, národní regulátory, ESMA a
externí uživatele (omezeně).

Zdroj: prezentace Agentury ACER
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Registrace Organizovaných trhů a jejich produktů
•
•
•
•
•

Seznam organizovaných tržních míst
Seznam Standardních produktů (reportovány v 1. fázi)
Seznam Certifikovaných subjektů k reportingu (RRM)
Seznam platforem zveřejňující „Inside Informace“
Evropský registr účastníků trhu

REMIT Portal
https://www.acer-remit.eu/portal/home
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Registrace a seznam standardních kontraktů obchodovaných
na trzích OTE
•

DT elektro
standardní nabídka (hodinová)
bloková nabídka (base, peak, offpeak, ostatní bloky)
flexibilní nabídka

•

VDT elektro
standardní nabídka

•

BT elektro

Povinný reporting
OTE
Nutná certifikace
jako RRM

bloková nabídka (base, peak, offpeak)

•

DT plyn

•

VDT plyn
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Certifikace pro reporting
(Registered Reporting Mechanism - RRM)
Jakýkoliv subjekt, který bude přímo napojen do ACER databáze musí projít
certifikací Registered Reporting Mechanism (RRM) u Agentury ACER.
Povinná certifikace pro OMP, TSO, pokud tuto činnost nedelegují na třetí stranu.
Kritéria jsou zveřejněna na REMIT Portále.
• Technická kritéria
- bezpečnost systému a přenosu dat, záložní prostředí
• Procesní kritéria
- zajištění nepřetržitého provozu, support pro zajištění včasného a
korektního předání dat (detekce a oprava chyb)
• Administrativní
- Dokumentace, IT audit, reporty Agentuře ACER
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Kategorie dat k reportingu
 Obchodní data
standardní kontrakty - obchodovány na organizovaných trzích,
reportovány pravidelně
nestandardní kontrakty– smlouvy obchodovány mimo organizované trhy,
reportovány pravidelně /na vyžádání
 Fundamentální data
informace, které se týkají výrobních kapacit, skladování, spotřeby, přenosu
elektřiny a přepravy plynu nebo dále využití LNG, včetně odstávek těchto
zařízení
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Obchodní data k reportingu
•
•
•
•

Spotové obchody (vnitrodenní, denní, víkendové)
Obchody s dnem dodávky více než D+2
Derivátové obchody
Obchody přes brokerské platformy

•

Bilaterální kontrakty (vnitroskupinové nebo mezi nepropojenými účastníky trhu)

•

Smlouvy na dodávku elektřiny/plynu v jedné spotřební jednotce s kapacitou spotřeby 600
GWh/rok a více,
Smlouvy na dodávku elektřiny/plynu pro spotřební jednotku s kapacitou více než 600
GWh/rok
Obchody s regulační energií

•
•
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Obchodní data
Frekvence reportingu – pravidelný
Standardní obchodní transakce
Transakce uskutečněné na organizovaných trzích, včetně vložených pokynů
Začátek reportingu 7. října 2015
 Reporting prostřednictvím: organizovaných trhů (např. OTE) nebo systémů pro párování příkazů
nebo systémů pro podávání zpráv (návaznost na směrnici EMIR)
 Kdy: reporting transakcí nejpozději následující pracovní den po uzavření obchodu
 Kdy: reporting pokynů nejpozději následující pracovní den po vložení pokynu na obchodní
platformu*

Nestandardní obchodní transakce
Transakce uskutečněné mimo organizovaná tržní místa (mimo burzy a brokerské platformy)
 Začátek reportingu 7. dubna 2016
 Reporting: přímo od účastníků trhu nebo třetí strany jednající jeho jménem (Tržní místa, komerční
subjekty)
 Kdy: Reporting nejpozději do 1 měsíce od uzavření smlouvy nebo její změny

14

Obchodní data
Frekvence reportingu – mimořádný, na vyžádání
Data reportovaná pouze na vyžádání ze strany ACER
•
•
•
•

Vnitroskupinové smlouvy (v rámci konsolidované skupiny)
Smlouvy na dodávku elektřiny vyrobené jednou výrobní jednotkou s kapacitou do 10 MW
nebo výrobnami se společnou kapacitou do 10MW
Smlouvy na dodávku plynu vyrobené jednou výrobní jednotkou s kapacitou do 20 MW
Obchody s regulační energií

Začátek reportingu ~ 1. ledna 2017
Reporting: od účastníků trhu nebo prostřednictvím třetí strany jednající jejich jménem
(organizované trhy, komerční subjekty)
Kdy: Na vyžádání ze strany Agentury ACER
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Fundamentální data - Elektřina
Frekvence reporting- pravidelný
•

Informace týkající se kapacity, výroby, skladování, spotřeby nebo přenosu elektřiny, včetně
plánovaných a neplánovaných odstávek (6 – 17 článek, 543/2013 Transparency Nařízení)
Začátek reportingu 7. října 2015
Reporting prostřednictvím: ENTSO-E (centrální platforma pro transparentnost informací)
Kdy: Jakmile budou data dostupné na ENTSO-E platformě

•

Finální nominace mezi nabídkovými zónami
Začátek reportingu 7. dubna 2016
Reporting prostřednictvím: provozovatelů přepravních soustav nebo třetí stran jednající za
Kdy: Následující pracovní den
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Fundamentální data - Plyn
Frekvence reporting- pravidelný
• Informace, které jsou nyní zasílány na ENTSO-G centrální platformu
(kapacita a využití, odstávky a to dle 3.3. odst. 2 a 5 přílohy I Nařízení 715/2009)
Začátek reportingu 7. října 2015
Reporting prostřednictvím: ENTSO-G (centrální platformy)
• Finální nominace
Začátek reportingu 7. dubna 2016
Reporting prostřednictvím: provozovatelů přenosových soustav nebo třetích stran
jednající za provozovatele přenosové soustavy
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Monitoring energetického trhu
•

Agentura ACER
 dohled na celoevropské úrovni
 zajišťuje sběr a analýzu dat ze všech zemí EU
 analýzy pro odhalování obchodování na základě důvěrných informací a tržní manipulace
 koordinace vyšetřování v případě zneužití trhu s přeshraničním dopadem

•

Energetický regulační úřad
 dohled na národní úrovni
 přístup k reportovaným datům za Českou republiku
 vyšetřovací pravomoc
 v případě nedodržení Nařízení REMIT je ERÚ oprávněné udělit sankce
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Co je cílem?....dle ACER prezentace

Monitoring energetického trhu
Reporting fundamentálních a obchodních dat
Účastníci trhu/
Třetí strany

Organizovaná
tržní místa

Systém pro
párování příkazů

Provozovatelé přenosových
a přepravních soustav

ENTSO-E/
ENTSO-G

Reporting

Evropská komise

Sdílení dat

Databáze ACER

Sdílení dat

ESMA

Sdílení dat

Národní energetičtí
regulátoři (ERÚ)

Národní finanční
regulátoři (ČNB)

Národní regulátoři pro
hospodářskou soutěž
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Co je cílem?....dle ACER prezentace

Analýzy reportovaných dat
Reporting fundamentálních
a obchodních dat
ACER
Automatické analýzy
dat

ERÚ
Vyšetřovací a sankční
pravomoc

ACER
Předběžné analýzy
nestandardní
události

ERÚ
Upozornění na
případnou manipulaci
trhu
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Zdroje
• EU legislativa (v ČJ)
http://eurlex.europa.eu/homepage.html;ELX_SESSIONID=Z1ZWJ00X7pFJ2TTGLvQnq53lf6vTS
pWy1yvBWL44mRLZ2TYZzTn9!-1260787995?locale=cs

• REMIT platforma
https://www.acer-remit.eu/portal/home

• Agentura ACER
http://www.acer.europa.eu/Pages/ACER.aspx

• ERÚ
http://www.eru.cz/cs/informace-k-narizeni-remit
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