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Príhovor

dovoľte mi aby som v krátkosti zhodnotil uplynulý 

obchodný rok 2016 a hlavné skutočnosti, ktoré 

mali na trhu s elektrinou významný vplyv na spo-

ločnosť OKTE. 

Je dôležité zdôrazniť, že Európske a domáce 

regulačné opatrenia predstavujú zásadný vplyv na 

pôsobenie spoločnosti OKTE a na jej úsilie o za-

bezpečenie podmienok pre rozvoj trhu s elektrinou 

na Slovensku ako i v rámci spolupráce s partner-

skými organizáciami v rámci EÚ pri budovaní 

jednotného vnútorného trhu s elektrinou. Obdob-

ne ako po minulé roky sa i počas roku 2016 

organizátor krátkodobého trhu s elektrinou snažil 

všetkými svojimi aktivitami prispievať k rozvoju 

denného a vnútrodenného trhu s elektrinou a to tak 

na národnej ako i medzinárodnej úrovni, rozširo-

vaniu vzájomnej komunikácie a budovaniu spolu-

práce s odbornou ako i laickou verejnosťou vôbec.

Spoločnosť OKTE aktívne spolupracuje pri výkone 

svojich činností definovanými v § 37 zákona 

251/2012 Z.z o energetike s viacerými štátnymi 

inštitúciami, hlavne s Ministerstvom hospodárstva 

Slovenskej republiky, Úradom pre reguláciu sieťo-

vých odvetví, Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky a rozvíja svoje funkcie v súčinnosti 

s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s prevádz-

kovateľmi distribučných sústav a s ostatnými 

účastníkmi trhu.

Jednou z našich významných úloh ako organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou definovaných 

legislatívou, bolo podieľanie sa na návrhoch 

a pripomienkach k tvorbe sekundárnej legislatívy 

v súvislosti s prijatím Regulačnej politiky na regu-

lačné obdobie 2017 až 2021. OKTE, a.s. pripravilo 

podnety viažuce sa k vyhláške, ktorou sa usta-

novujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s plynom a k vyhláške, ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v elektroenergetike. 

Na základe praxe spojenej s výkonom činností 

správy a zberu nameraných údajov a centrálnej 

fakturácie v rokoch 2014 až 2016 sa ukazuje, že 

kvalita legislatívneho prostredia a súčinnosť 

ostatných účastníkov trhu je pre OKTE, a.s. kľúčová 

téma. 

Za účelom zabezpečenia jednoznačnosti práv a po-

vinností jednotlivých účastníkov trhu a posilnenia 

legislatívnej opory pre výkon činností organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou sme pripravili 

a predložili na zváženie opatrenia v zákone 

o energetike a v zákone o podpore obnoviteľných 

zdrojov a VÚ KVET, týkajúce sa zmeny 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 navrho-

vaných zmien je zefektívnenie dátových tokov 

v systéme podporovanej výroby elektriny a zároveň 

zefektívnenie centrálnej fakturácie a výberu 

regulovaných poplatkov súvisiacich s prevádzkou 

sústavy.

Komunikácia a spolupráca s inštitúciami v rámci 

Európskej únie, s európskou sieťou prevádzko-

vateľov prenosových sústav ENTSO-E, s Agentúrou 

pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 

energetiky ACER a európskym združením búrz 

a organizátorov trhov EUROPEX je každodennou 

súčasťou činnosti našej spoločnosti. 

Vážení obchodní partneri, priatelia 

a kolegovia,
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V súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre 

prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (tzv. 

nariadenie CACM) sme implementovali a úspešne 

spustili do prevádzky riešenie pre priebežné 

vnútrodenné obchodovanie s elektrinou v sloven-

skej obchodnej oblasti, ktoré prináša nové obchod-

né príležitosti. Projekt si vyžiadal rozšírenie infor-

mačného systému o vývoj a implementáciu 

funkcionality pre vnútrodennú registráciu objed-

návok a ponúk. 

OKTE, a.s., počnúc rokom 2016, poskytuje 

sprostredkovanie oznamovania údajov o veľko-

obchodných kontraktoch za prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy a účastníkov trhu s elektrinou 

a plynom s povinnosťou podľa REMIT, ktorí spadajú 

pod režim oznamovania od 7. apríla 2016. Pred 

implementáciou tejto druhej etapy oznamovania 

kontraktov museli naši experti splniť viacero 

náročných technických, bezpečnostných a organi-

začných požiadaviek v oblastiach kvality dát, 

prevádzky, riadenia, administratívy a komunikácie. 

Ich splnenie bolo certifikované ACER v rámci 

procesu registrácie a potvrdené testovaním 

komunikácie s Informačným systémom ACER.

Naďalej sme venovali pozornosť príprave pozícií 

v rámci pracovných skupín k pripravovanej 

legislatíve Európskej únie (tzv. „Winter package“) 

a finalizovanému sieťovému predpisu pre udržia-

vanie výkonovej rovnováhy elektrizačnej sústavy 

(tzv. „Network Code on Electricity Balancing“), 

vzhľadom na ich významný budúci dopad na hlavné 

činnosti OKTE, a.s. a jeho systémy. 

Zabezpečenie vysokej dostupnosti, spoľahlivosti 

a bezpečnosti informačných systémov OKTE, a.s. je 

prvoradou úlohou pri ich prevádzke a rozvoji. 

Aj v roku 2016 bolo tejto otázke venované maxi-

málne úsilie, čoho dôkazom je bezporuchová 

prevádzka a v auguste 2016 úspešné absolvovanie 

1. periodického auditu v rámci obhajoby Certifikátu 

ISO/IEC 27001:2013 systému manažérstva bezpeč-

nosti informácií. V oblasti informačných systémov 

OKTE, a.s. boli úspešne ukončené viaceré projekty, 

medzi inými napr. projekt zavedenia jednotného 

prihlásenie (Single Sign-on) pre informačný systém 

XMtrade®/ISO, ktorý pokrýva všetky moduly okrem 

XMtrade®/RRM (z dôvodu požiadavky REMIT na 

jeho samostatnú prevádzku).

Vážení obchodní partneri, priatelia, kolegovia,

Rok 2016 bol pre OKTE, a.s. rokom veľmi náročným, 

nakoľko je naša spoločnosť od jej vzniku v neustá-

lom procese zmien plynúcich najmä z Európskych 

legislatívnych normatívov. Naviac i nadchádzajúci 

rok 2017 prináša mnohé veľké výzvy avšak rovnako 

i príležitosti pre našu mladú spoločnosť. Verím že sa 

bude OKTE, a.s. dariť i v ďalšom období naďalej 

úspešne budovať svoje postavenie na trhu s elek-

trinou a to nie len na domácej pôde, ale i v rámci 

európskeho priestoru a že bude pre svojich 

partnerov naďalej spoľahlivým a rešpektovaným 

partnerom.

     Ing. Michal Cabala, PhD.

        predseda predstavenstva

                              a riaditeľ OKTE, a.s.
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Profil spoločnosti

Spoločnosť OKTE. (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 (ÚRSO) a je 

držiteľom povolenia na činnosť organizátora krát-

kodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

OKTE, a.s., plní od svojho založenia nezastupiteľnú 

úlohu v rámci energetického sektora na základe 

platných legislatívnych dokumentov, najmä zákona 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ener-

getike“), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťo-

vých odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“), 

vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustano-

vujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu“), Prevádz-

kového poriadku OKTE, a.s., ako aj legislatívnych 

predpisov určujúcich pôsobenie účastníkov trhu 

s elektrinou na európskom liberalizovanom trhu, 

najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný 

trh s elektrinou a nariadenia nariadenie Európ-

skeho parlamentu a Rady č. 714/2009 o podmien-

kach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny 

elektriny. Hlavnými činnosťami OKTE, a.s., sú:

 organizovanie a vyhodnocovanie 

 organizovaného krátkodobého cezhraničného 

 trhu s elektrinou,

 zúčtovanie odchýlok,

 správa a zber nameraných údajov,

 centrálna fakturácia,

 oznamovanie transakcií na veľkoobchodnom 

 trhu s elektrinou a plynom.

Spoločnosť pôsobí v rôznych domácich a zahra-

ničných pracovných skupinách a projektoch. 

V rámci medzinárodnej spolupráce je spoločnosť od 

22. novembra 2011 členom medzinárodného 

združenia búrz a organizátorov trhov EUROPEX, kde 

sa usiluje o presadzovanie úloh energetických búrz 

a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, 

zvýšenie hospodárskej súťaže posilnením cenovej 

transparentnosti, riešenie otázky vytvorenia jed-

notného európskeho trhu. OKTE, a.s. aktívne 

komunikuje a kooperuje s inštitúciami v rámci 

Slovenskej republiky a Európskej únie, so združením 

prevádzkovateľov európskej siete prevádzkova-

teľov prenosových sústav (ENTSO-E), s Agentúrou 

pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 

energetiky (ACER) atď. 
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Stratégia a ciele spoločnosti

Hlavné ciele spoločnosti OKTE ako regulovaného 

subjektu majú predovšetkým:

I. zabezpečiť bezporuchovú a bezchybnú pre-

 vádzku základných funkcií:  

  organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého 

  trhu s elektrinou

  zúčtovanie odchýlok

  správa a zber nameraných údajov

  centrálna fakturácia

  oznamovanie transakcií na veľkoobchodnom 

  trhu s elektrinou a plynom

Usilovať sa o vytvorenie takých podmienok 

pre rozvoj trhu s energiami na Slovensku, aby 

poskytoval všetkým svojim účastníkom stabilné, 

transparentné a nediskriminačné prostredie.

II. zabezpečiť technické, technologické a perso-

 nálne predpoklady na rozširovanie funkcií regu-

 lovaného subjektu:  

  presadzovať transparentný a nediskriminačný 

  princíp na trhu s energiou  a zaistiť slobodný 

  a otvorený prístup k trhu pre všetkých jeho 

  účastníkov

  - podľa požiadaviek legislatívy

  - podľa požiadaviek účastníkov trhu

III. zaistiť s tým súvisiaci rozvoj personálnej a ma- 

 teriálnej základne:

  profilovaním spoločnosti a jej riadiacich 

  procesov

  náborom vysokokvalifikovaných pracovníkov

  zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov

  poskytovaním peňažných aj nepeňažných 

  benefitov zamestnancom

  sociálnym programom skvalitňovať zdravotný 

  potenciál zamestnancov    

  skvalitňovaním partnerských vzťahov, predo-

  všetkým otvorenou, nediskriminačnou a tran- 

  sparentnou komunikáciou so všetkými účast-

  níkmi trhu

Stratégia spoločnosti

Ciele spoločnosti
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Rozvoj spoločnosti

implementáciou a prevádzkou jednotného 

prepojenia cezhraničného denného a vnútro-

denného 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 udržia-

vanie výkonovej rovnováhy elektrizačnej sústavy 

(tzv. „Network Code on Electricity Balancing“). 

 

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 spolu-

pracuje na činnostiach spojených s vývojom, 
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Význam a jedinečnosť organizovaných krátko-

dobých cezhraničných trhov s elektrinou v posled-

ných rokoch neustále rastie. Organizovaný krátko-

dobý cezhraničný trh s elektrinou (ďalej len „KT“), 

ktorý je prevádzkovaný formou implicitnej alokácie 

prenosových kapacít v spolupráci s prevádz-

kovateľmi prenosových sústav a operátormi 

národných trhov Českej republiky, Slovenska,  

Maďarska a Rumunska (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 para-

metrov a k efektívnejšiemu využitiu pridelených 

prenosových kapacít. 

Podobne ako v roku 2015 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 jednot-

ného prepojenia denných a vnútrodenných trhov 

s elektrinou v rámci Európskej únie podľa naria-

denia CACM.

V roku 2016 bola zriadená spoločná platforma 

„Interim NEMO Committee“, ktorej súčasťou sú 

všetci NEMO v Európskej únií. Medzi prvé povin-

nosti NEMO bolo do ôsmich mesiacov po nadobud-

nutí účinnosti nariadenia CACM (tzn. do 14.4.2016) 

Zavádzanie jednotného 

európskeho trhu s elektrinou 

Organizovaný krátkodobý cezhraničný 

trh s elektrinou

predložiť národným regulačným orgánom a ACER 

spoločný dvanásťmesačný plán, v ktorom sa stanoví 

spôsob spoločného zriadenia a vykonávania funkcií 

operátora prepojených denných a vnútrodenných 

trhov s elektrinou (ďalej len „MCO“) vrátane 

potrebných návrhov dohôd medzi NEMO a tretími 

stranami. Funkciou MCO sa na účely nariadenia 

CACM rozumie úloha párovania objednávok 

z denných a vnútrodenných trhov s elektrinou pre 

rôzne obchodné oblasti a zároveň prideľovanie 

cezhraničných kapacít.

Medzi ďalšie povinnosti NEMO  patrí do osem-

nástich  mesiacov po nadobudnutí účinnosti 

nariadenia CACM (tzn. do 14.2.2017) spoločne 

predložiť všetkým regulačným orgánom a ACER 

návrh algoritmu, návrh produktov, ktoré možno 

zohľadniť v jednotnom prepojení denných 

a vnútrodenných trhov, návrh záložnej metodiky na 

dosiahnutie súladu s povinnosťami stanovenými 

v čl. 39 a v čl. 52 nariadenia CACM a návrh 

harmonizovaných maximálnych a minimálnych 

zúčtovacích cien, v ktorých sa stanovuje spôsob 

spoločného zriadenia a vykonávania predmetných 

metodík. Zároveň boli, v súlade s nariadením 

CACM, predmetom verejnej konzultácie samotné 

návrhy CACM metodík. Konzultácia prebiehala od 

3.11.2016 do 2.12.2016 a zahŕňala fyzické stret-

nutie všetkých zainteresovaných strán (účastníkov 

trhu), ktoré sa konalo 14.11.2016. Predložené 

návrhy CACM metodík boli po skončení verejnej 

konzultácie upravené na základe reakcií účastníkov 

trhu, návrhov na zmeny od všetkých regulačných 

orgánov a boli dňa 14.2.2017 predložené všetkým 

národným regulátorom na schválenie.  

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 obnovi-

teľných zdrojov dostáva integrácia vnútrodenných 

trhov s elektrinou vyššiu váhu ako v minulosti.    

10  |   OKTE a.s.  
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Legislatíva REMIT (Nariadenie Európskeho par-

lamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite 

a transparentnosti veľkoobchodného trhu s ener-

giou a vykonávací predpis Európskej komisie 

č. 1348/2014) ukladá účastníkom trhu s elektrinou 

a plynom povinnosť poskytovať Agentúre pre spo-

luprácu energetických regulátorov (ACER) záznamy 

o transakciách na veľkoobchodných trhoch 

s energiou vrátane pokynov na obchodovanie.

Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností ako 

organizované trhové miesto v prvej fáze REMIT 

(so začiatkom od 7.10.2015) ponúka OKTE, a.s. 

službu sprostredkovania oznamovania údajov za 

všetkých záujemcov - účastníkov trhu s elektrinou 

a plynom - pre ďalšie transakcie, najmä bilaterálne 

OTC obchody a transakcie prevádzkovateľov preno-

sových sústav, ktoré spadajú pod režim oznamo-

vania od 7. apríla 2016. OKTE, a.s., nadväzne 

na plnenie povinností RRM, vybudovalo rozhranie 

na príjem údajov od účastníkov trhu s elektrinou 

a plynom, čím je zabezpečené jednotné a transp-

arentné odovzdávanie údajov ACER a zároveň 

efektívne vynaloženie nákladov na technické 

a procesné riešenie. 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016   |   11

Z pohľadu fungovania trhu s elektrinou je prvo-

radou úlohou pri prevádzke a rozvoji informačných 

systémov zabezpečenie ich vysokej dostupnosti, 

spoľahlivosti a bezpečnosti. K týmto informačným 

systémom pristupujú všetci účastníci trhu s elek-

trinou. V auguste 2016 prebehol úspešný re-

certifikačný audit v rámci systému manažérstva 

bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013. 

V druhom kvartáli roka 2016 bol zároveň naštar-

tovaný proces implementácie normy ISO/IEC 

9001:2015. Opatrenia vyplývajúce z tejto normy 

budú mať pozitívny dopad na zabezpečenie kvality 

zavedených interných procesov a sledovanie kvality 

výstupov z hlavných informačných systémov 

OKTE, a.s.. Úspešne bola vykonaná analýza proce-

sov OKTE, a.s., ktorá detailne opisuje fungovanie 

hlavných procesov a ich jednotlivých krokov. 

Na základe tejto analýzy je meraná a vyhodno-

cované efektívnosť procesov z pohľadu schopnosti 

dosahovať požadované výsledky. Pri zavádzaní 

systému manažérstva kvality vznikli nové interné 

dokumenty, ktoré jednak definujú nové procesy 

a zároveň umožňujú vyhodnocovanie rôznych 

parametrov. Ukončenie prípravnej fázy certifi-

káciou je naplánované na druhý kvartál roku 2017.

Certifikácie ISO

Zapojenie sa do oznamovania dát 

na veľkoobchodnom trhu v súlade 

s Európskou legislatívou o integrite 

a transparentnosti trhu 

s energiami (REMIT)

Sprostredkovanie oznamovania údajov 

v 2. etape REMIT

Spoločnosť OKTE reagovala na uvedené požiadavky 

a už v roku 2015 uzatvorila so Slovenskou elek-

trizačnou prenosovou sústavou, a.s. Memorandum 

o spoločnom postupe pri rozvíjaní vnútrodenného 

trhu  s elektrinou, v ktorom je deklarovaný zámer 

podieľať sa na implementácii a následne koordi-

novanej a spoľahlivej prevádzke jednotného 

európskeho vnútrodenného trhu s elektrinou. Ešte 

v tom istom roku spoločnosť OKTE vypracovala 

projekt pre vytvorenie platformy priebežného 

vnútrodenného obchodovania pre účastníkov trhu 

s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti, ktorý 

úspešne uviedla do prevádzky dňa 1.4.2016. 

Už prvé dni prevádzky ukázali opodstatnenosť tejto 

platformy a účastníci trhu začali využívať výhody, 

ktoré umožňuje.

Ďalší rozvoj platformy bude smerovať k jed-

notnému cezhraničnému vnútrodennému trhu 

s elektrinou v rámci Európskej únie. 
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najmä pokiaľ ide o kapacitné kontrakty na prenos 

elektriny. V zmysle REMIT je prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy (PPS), alebo osoba oprávnená 

konať v jeho mene, povinný oznamovať ACER a na 

požiadanie aj národnému regulačnému úradu 

údaje vyplývajúce zo zmlúv týkajúcich sa prenosu 

elektriny.

RRM riešenie sprostredkovania nahlasovania 

údajov SEPS zahŕňa:

 vykazovanie transakcií uskutočnených mimo 

 organizovaný krátkodobý trh (kontrakty na 

 nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sú- 

 stave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc),

 vykazovanie finálnych nominácií cezhraničných 

 prenosov na cezhraničných profiloch SEPS 

 vrátane havarijnej výpomoci

 vykazovanie kontraktov týkajúcich sa prenosu  

 elektriny (výsledky aukcií a kapacitné práva na 

 slovensko-ukrajinskom cezhraničnom profile).

 

OKTE, a.s., tak ponúka pre všetkých účastníkov trhu 

komplexný servis na zabezpečenie plnenia ich 

oznamovacích povinností vyplývajúcich z REMIT.

Oznamovacia povinnosť o transakciách sa v súlade s 

REMIT totiž považuje zo strany účastníka za splnenú 

aj vtedy, ak informáciu neposkytol priamo sám, ale 

urobil tak prostredníctvom tretej strany, ktorá bude 

konať v jeho mene, resp. prostredníctvom 

organizovaného trhu. Aj v tomto prípade ale platí, 

že zodpovednosť za správnosť nahlásených údajov 

pre splnenie povinnosti nesie primárne sám 

účastník trhu ako ich pôvodca.

Podľa REMIT sa oznamovacie povinnosti vzťahujú aj 

na Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s., 

Obrázok č.1: Časový plán implementácie RRM - 2. etapa: účastníci trhu

(1) - 7.10. - 29.2. Vybudovanie rozhrania pre príjem údajov o kontraktoch ostatných účastníkov trhu s elektrinou a plynom

(2) - 1.3. - 6.4. Registrácia a testovanie s ostatnými účastníkmi trhu

      - 7.4. Začiatok povinnosti oznamovať ostatné obchody

(3) - 7.4. - 7.7. Backloading údajov o ostatných obchodoch cez REMOTE

Delegovanie povinností transakčného 

reportingu za prenos elektriny na OKTE, a.s.

Q1/2016 Q2/2016

(1) 

(2)  

(3)



Ambíciou spoločnosti z pohľadu dlhodobého 

plánovania je v súlade s pripravovanou európskou 

legislatívou postupné rozšírenie portfólia posky-

tovaných služieb o ďalšie energetické komodity 

s možnosťou ich obchodovania v rôznych časových 

horizontoch. 

 

Smerovanie spoločnosti OKTE do budúcnosti je 

založené najmä na:

 realizáciu prepájania regionálnych trhov, ktoré 

 smerujú k jednotnému európskemu dennému 

 a vnútrodennému trhu s elektrinou,

 rozširovanie portfólia obchodných príležitostí 

 formou poskytovaných služieb účastníkom trhu s 

 elektrinou (v spolupráci s prevádzkovateľom 

 prenosovej sústavy) v oblastiach:

  denného a vnútrodenného cezhraničného 

  trhu s elektrinou v súlade s európskym 

  nariadením CACM a 

  vyrovnávacieho trhu s elektrinou s možnos- 

  ťou uplatnenia ponúk a dopytov na regulačnú 

  elektrinu,

 vybudovaní a uplatňovaní jednotnej koncepcie 

 riadenia rizík zahrňujúcej všetky činnosti 

 OKTE, a.s.,

 aktualizácií a modernizácií informačných sys- 

 témov a technológií.

Strednodobý plán rozvoja
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Dlhodobý plán rozvoja



Graf č.1: Štatistika počtu subjektov zúčtovania od roku 2004 
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Prevádzka spoločnosti

 agregáciu nameraných hodnôt vykonáva 

 OKTE, a.s. v rámci systému ISOM podľa jed-

 notlivých typov meraní,

 výpočet nominačných hodnôt pri meraniach 

 typu C v systéme ISOM, ktoré sa používajú pri 

 všetkých vyhodnoteniach odchýlky, 

 zavedenie platby za podiel na nákladoch na RE 

 pri meraniach typu C,

 zavedenie zúčtovanie rozdielov pre merania 

 typu C a straty.

V priebehu roku 2016 bolo v systéme zúčtovateľa 

odchýlok zaevidovaných 74 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. 

V procesoch zúčtovania odchýlok a zúčtovania 

rozdielov nenastali v roku 2016 zmeny. Na vyhod-

nocovanie odchýlok sa od 1.1.2014 používa vylep-

šený model zúčtovania odchýlok. Najzásadnejšie 

zmeny, ktoré priniesol tento model voči pred-

chádzajúcemu spôsobu vyhodnocovania odchýlok, 

sú:

 skrátenie doby pre konečné vyhodnotenie na 

 dva mesiace,

 zrušenie opraveného mesačného a upraveného 

 konečného vyhodnotenia,

 zadefinovanie predbežného mesačného vyhod-

 notenia do legislatívy, 

Zúčtovanie odchýlok 

a zúčtovanie rozdielov

 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 vypočí- 

 tanými po odpočte určených meradiel, ak do 

 výpočtu hodnoty celkového odberu a dodávky 

 vstupujú aj hodnoty z odberných a odovzdá-

 vacích miest vybavených určeným meradlom 

 bez priebehového záznamu hodnôt.

OKTE, a.s. ďalej vykonáva vyhodnotenie a zúčtova-

nie rozdielov:

 medzi nominačnými a nameranými hodnotami 

 odberu a dodávky elektriny u OOM nevyba-

 vených priebehovým meraním,

 medzi poslednými známymi hodnotami strát 

 elektriny v sústave a hodnotami strát elektriny 

 v sústave určenými na základe odpočtov urče- 

 ných meradiel, ak prevádzkovateľ danej sústavy 

 používa určené meradlá 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 zohľad-

nené v predchádzajúcom zúčtovaní rozdielov 

a zároveň sa nejedná o opravu odpočtov, ktoré boli 

zohľadnené v niektorom z predchádzajúcich zúčto-

vaní rozdielov.

Komunikácia so subjektmi zúčtovania a zverej-

ňovanie 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.

Spoločnosť OKTE využíva pre organizovanie a vy-

hodnotenie KT informačný systém KT - ISOT, ktorý 

bol špeciálne navrhnutý pre túto funkciu. 

Informačný systém KT bol v roku 2016 rozšírený 

o priebežné vnútrodenné obchodovanie v sloven-

skej obchodnej oblasti, kde spoločnosť OKTE 

uplatnila svoje dlhodobé skúsenosti s prevádzkou 

organizovaného KT. V súlade s cieľmi spoločnosti 

a predpismi Európskej únie s rešpektovaním 

požiadaviek a názorov účastníkov KT úspešne 

prevádzkuje priebežné vnútrodenné obchodovanie 

Graf č. 2: Počet zaregistrovaných účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou od roku 2009

Organizovaný krátkodobý 

cezhraničný trhu s elektrinou

v slovenskej obchodnej oblasti od 1.4.2016. 

Riešenia implementované v informačnom systéme 

KT sú plne kompatibilné s riešeniami v západnej 

Európe. 

Na obrázku je zobrazený počet zaregistrovaných 

účastníkov organizovaného krátkodobého cez-

hraničného trhu s elektrinou od roku 2009. 

V informačnom systéme KT bolo v roku 2016 

zaregistrovaných 46 účastníkov KT. Nárast účast-

níkov v roku 2016 oproti roku 2015 boli pripísané 

dvom skutočnostiam, a to, záujem o novú plat-

formu pre priebežné vnútrodenné obchodovanie 

v slovenskej obchodnej oblasti a úprava pravidiel 

prístupu na organizovaný KT – zrušenie kaucie. 
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Graf č.3: Zobchodované celkové ročné objemy 

elektriny v TWh/rok
Tabuľka č.1: Porovnanie - objem obchodov v rokoch 2011 

až 2016 v MWh

predaj          nákup
2011 2012 2013 2014 2015 2016

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Denný trh

Objem obchodov v roku 2011 v MWh

predaj 2 969 573,2 MWh

nákup 3 547 220,7 MWh

predaj a nákup 6 516 793,9 MWh

Objem obchodov v roku 2012 v MWh

predaj 4 014 092,6 MWh

nákup 4 459 833,0 MWh

predaj a nákup 8 473 925,6 MWh

Objem obchodov v roku 2013 v MWh

predaj 3 651 700,8 MWh

nákup 1 926 373,6 MWh

predaj a nákup 5 578 074,4 MWh

Objem obchodov v roku 2014 v MWh

predaj 4 455 376,1 MWh

nákup 2 225 168,8 MWh

predaj a nákup 6 680 544,9 MWh

Objem obchodov v roku 2015 v MWh

predaj 5 821 860,1 MWh

nákup 4 424 263,5 MWh

predaj a nákup 10 246 123,6 MWh

Objem obchodov v roku 2016 v MWh

predaj 4 869 992,6 MWh

nákup 4 255 594,4 MWh

predaj a nákup 9 125 587,0 MWh

Na dennom trhu môže účastník trhu anonymne 

predávať alebo nakupovať elektrinu pre každú z 24 

hodín nasledujúceho obchodného dňa. Registrácia 

objednávok sa uskutočňuje predchádzajúci kalen-

dárny deň pred obchodným dňom do 11:00 hod. 

Výsledkom párovania objednávok pre každú hodinu 

je pevne stanovená marginálna cena. Výsledná 

marginálna cena dosahovala v roku 2016 kladné aj 

záporné hodnoty.

Prevádzka denného trhu v rámci 4MMC prebieha 

od roku 2014 bez závažných prevádzkových chýb 

alebo incidentov. Organizovanie, vyhodnocovanie, 

zúčtovanie a vysporiadanie KT prebiehalo na den-

nej báze s konečným mesačným zúčtovaním.

Celkový objem ročného zobchodovaného množstva 

elektriny na dennom trhu v roku 2016 nebol síce 

najväčší z pohľadu histórie (rok 2015 - 10,246 TWh), 

ale hodnota 9,126 TWh je druhá najvyššia, pričom 

predaj dosiahol úroveň 4,870 TWh a nákup úroveň 

4,256 TWh.
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Schéma č.1: Základná topológia komunikácie v 4M MC

cezhraničných profiloch. Na základe žiadosti 

pristúpili jednotlivé strany 4M MC k pretestovaniu 

systémov a 17.1.2017 OPCOM úspešne vstúpil do 

prevádzky v roli koordinátora. Uvedená zmena 

nemala žiadny dopad na účastníkov trhu. 

Koncom roka 2016 požiadal operátor národného 

trhu Rumunska (OPCOM) o zmenu statusu v rámci 

4M MC. OPCOM informoval partnerov v 4M MC 

o vykonávanie funkcie koordinátora, ktorá zabez-

pečuje výpočet cien a kapacít na jednotlivých 

Vývoj mesačných priemerných hodnôt indexov 

(Base, Peak a Offpeak) KT zaznamenal v prvej 

polovici roku 2016 historicky najnižšie hodnoty v 

mesiacoch február až máj a to vo všetkých 

TSO Cloud

CEPS SEPS MAVIR TEL

mTMF

4MMC PCR Cloud

OTE OKTE HUPX OPCOM

EPEXSpot

indexoch. V druhej polovici roka 2016 bol 

zaznamenaný významný nárast hodnôt všetkých 

indexov a v októbri atakovali indexy hodnoty z roku 

2012.

I. 34,47 25,23 43,71

II. 23,37 18,11 28,62

III. 22,44 20,02 24,85

IV. 25,87 24,72 27,02

V. 25,14 23,67 26,62

VI. 32,26 27,71 36,81

VII. 29,49 27,36 31,61

VIII. 27,63 26,27 28,99

IX. 33,41 30,02 36,8

X. 43,59 35,39 51,8

XI. 40,03 32,82 47,23

XII. 39,62 31,1 48,13

 31,47 26,9 36,05

2016 base offpeak peak

Tabuľka č. 2: Mesačné priemerné hodnoty indexoch v roku 2016



70

60

50

40

30

20

10

0

€/
M

W
h

BASE

mesiac

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2011       2012       2013       2014       2015       2016

80

70

60

50

40

30

20

10

0

€/
M

W
h

PEAK

mesiac

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2011       2012       2013       2014       2015       2016

60

50

40

30

20

10

0

€/
M

W
h

OFFPEAK

mesiac

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2011       2012       2013       2014       2015       2016

Graf č. 4,5,6: Vývoj mesačných priemerných hodnôt indexov (Base, Peak a Offpeak) od roku 2011
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CZ 0,01 170,00 -150,00 123,91 -20,00 101,70

SK 0,01 200,00 -150,00 150,00 -30,00 121,10

HU X X -113,67 250,01 -6,07 150,06

RO X X X X 0,00 74.68

Časová zóna CET

Centrálna protistrana OKTE, a.s.

Otvorenie príjmu objednávok 15:00

Obchodná perióda 1 hodina*

Uzávierka príjmu objednávok 60 minút pred začiatkom obchodnej periídy

Obchodné jednotky  MW, €

Desatinné miesta (cena) 0,01€/MWh

Min/Max cena -9999,99 €/MWh; 9999,99 €/MWh

Minimálne množstvo 1 MW

Minimálne objemové zvýšenie / zníženie +/-0.01 €/MWh

  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 - 31.12.2016

  MIN. cena
(€/MWh) 

  MIN. cena
(€/MWh) 

Parameter 

  MIN. cena
(€/MWh) 

MAX. cena 
(€/MWh) 

Hodnota 

MAX. cena 
(€/MWh) 

MAX. cena 

(€/MWh) 

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

Tabuľka č.4: Základné parametre

dňa je o 15.00 hod. kalendárneho dňa pred-

chádzajúceho obchodnému dňu. Ukončenie vnú-

trodenného obchodovania na každú obchodnú 

periódu je 60 minút pred začiatkom dodávky elek-

triny v danej obchodnej perióde. Ak sa jedná 

o blokovú objednávku, ukončenie vnútrodenného 

obchodovania je 60 minút pred začiatkom dodávky 

elektriny pre prvú obchodnú periódu z daného 

bloku.

V rámci priebežného vnútrodenného obcho-

dovania v slovenskej obchodnej oblasti (ďalej len 

„vnútrodenný trh) sú objednávky prijímané od 

účastníkov trhu nepretržite a sú anonymne pos-

tupne párované algoritmom vyhodnotenia vnútro-

denného trhu. Začiatok obchodovania elektriny s 

dodávkou v obchodných periódach obchodného 

Priebežné vnútrodenné obchodovanie 

v slovenskej obchodnej oblasti

* Cieľové riešenie - 15 minútová perióda

cena v jednotlivých obchodných oblastiach dosa-

hovala záporné hodnoty (SK, CZ a HU). V rumunskej 

obchodnej oblasti sa záporná cena ešte nevyskytla.

V roku 2016 mohol účastník KT zadávať objednávky 

v rozsahu minimálnej ceny -500 €/MWh a maxi-

málnej ceny +3 000 €/MWh. Výsledná marginálna 
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Celkové ponúkané množstvo elektriny na nákup 

atakoval hodnotu 54 849 MWh a na predaj 

48 541 MWh.

Objem obchodov uzavretých v roku 2016 (9 mesia-

cov prevádzky) predstavoval hodnotu 26 369 MWh. 

Naviac obchodovaná bola 14. perióda. Priemerná 

cena obchodov dosiahla hodnotu 37,20 €/MWh. 
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Graf č. 7: Obchodované množstvo elektriny v jednotlivých periódach

Zobchodovaný nákup (MWh)      

Zobchodovaný predaj (MWh)

 evidenciu účastníkov trhu a ich rolí,

 evidenciu výrobcov a výrobní,

 evidenciu prevádzkovateľov sústav a jednotli-

 vých sústav,

 evidenciu odberných a odovzdávacích miest 

 (OOM),

 evidenciu typových diagramov jednotlivých 

 sústav,

 príjem meraní od prevádzkovateľov sústav 

 a výrobcov a ich zverejňovanie relevantným 

 účastníkom trhu,

 výpočet koncovej spotreby pre účely centrálnej 

 fakturácie

 výpočet a zverejňovanie agregátov pre potreby 

 vyhodnotenia odchýlok a zúčtovania rozdielov,

 výpočet a zverejňovanie štatistík v zmysle platnej 

 legislatívy.

 

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:

Správa a zber nameraných 

údajov a centrálna fakturácia
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Centrálna fakturácia

týchto poplatkov. OKTE, a.s. vyberá poplatky za 

systémové služby na základe tarify TSS a poplatky 

za prevádzkovanie systému na základe tarify TPS. 

Systém pre centrálnu fakturáciu ISCF je riešený 

ako modul systému ISOM. 

OKTE, a.s. 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 

OKTE PRDS

PPS

Užívateľ 
OOM, ktorý 

nie je SZ

SESZ

Schéma č. 2 :Model centrálnej fakturácie TPS a TSS

Dodávateľ,
ktorý nie je 

SZ

Platba na základe TSS

Platba na základe TPS

01/16 2 494 048 262 2 564

02/16 2 495 094 265 2 567

03/16 2 496 862 267 2 568

04/16 2 498 999 275 2 569

05/16 2 501 411 275 2 571

06/16 2 503 346 278 2 577

07/16 2 505 135 282 2 573

08/16 2 507 296 282 2 573

09/16 2 509 733 285 2 578

10/16 2 511 961 288 2 579

11/16 2 514 715 289 2 582

12/16 2 517 228 304 2 582

Tabuľka č.5: základné mesačné štatistické údaje ISOM o účastníkoch trhu s elektrinou

Celkový počet platných OOM Počet sústav Obdobie Počet zariadení na výrobu elektriny



01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16

1 900 000,00

1 850 000,00

 1 800 000,00

1 750 000,00

1 700 000,00

1 650 000,00

Graf č.8: Fakturovaná koncová spotreba v roku 2016 (MWh) Fakturovaná koncová spotreba (MWh)

a na základe TPS to bolo 502 152 270,80 €. Rozdiel 

v objeme TSS oproti roku 2015 bol spôsobený 

poklesom tarify za TSS zo 7,70 €/MWh pre rok 2015 

na 7,05 €/MWh pre rok 2016.

V rámci systému sú vypočítavané a zverejňované 

zostavy, na základe ktorých prebieha fakturácia voči 

subjektom zúčtovania. Za rok 2016 bola vyfakturo-

vaná TSS v celkovom objeme 166 502 690,22 € 
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 žiadateľ je odberateľom elektriny v danom  

 odbernom alebo odovzdávacom mieste,

 na odbernom mieste je nainštalovaný inteli- 

 gentný merací systém s jednou z nasledovných 

 funkcionalít: základná, pokročilá alebo špeciálna.

K 31.12.2016 bolo do systému ISOM prevádzko-

vateľmi sústavy nahlásených 54 849 odberných 

miest s inštaláciou IMS. 

 

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 systéma-

mi koncovým odberateľom, ktorí o to požiadajú.

Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteli-

gentných meracích systémov musia byť splnené 

nasledovné kritériá:

Inteligentné meracie systémy

tne 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 organizova-

nom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou 

(platforma ISOT), bilaterálnych - OTC obchodov 

a kontraktov prevádzkovateľov prenosových sústav 

a prepravných sietí. 

 

Okrem úloh vyplývajúcich z národnej energetickej 

legislatívy plní spoločnosť monitorovacie povin-

nosti uložené legislatívou Európskej únie, konkré-

Oznamovanie transakcií 

na veľkoobchodnom trhu 

s elektrinou a plynom

Oznamovanie údajov o transakciách 

uzatvorených na organizovaných trhoch
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Prenos dát je realizovaný zabezpečeným kanálom 

a to v prípade prenosu zo strany RRM voči ACER, 

ako aj v prípade prenosu od účastníka trhu 

do informačného systému RRM. Pre ukladanie 

a odosielanie transakčných správ do informačného 

systému ACER s názvom ARIS sa využíva samostatná 

databáza, oddelená od obchodných údajov. 

Používateľ má možnosť prostredníctvom portálu 

RRM vidieť aktuálny stav reportu a stiahnuť 

si potvrdenie ACER na evidenciu splnenia 

oznamovacej povinnosti. OKTE, a.s. tieto ozná-

menia a potvrdenia archivuje po dobu piatich 

rokov.

Schéma č. 3: Reporting dát do ACER prostredníctvom RRM OKTE, a.s. v rámci REMIT

A R I S
ACER REMIT 

Information System

OTC SEPS

Výrobcovia nad 
10 MWe/20 MWp Obchodník A Obchodnik B

Odberatelia s ročnou 
kapacitou spotreby 

nad 600 GWh

Organizovaný trh

počtu vykázaných transakcií. Cenník tvorí prílohu 

zmluvy REMIT a je rovnako dostupný v sekcii REMIT 

webového sídla OKTE, a.s. 

Kontrakty a transakcie účastníka trhu je možné 

do systému RRM OKTE, a.s. nahlásiť:

 formou automatizovaného rozhrania cez webo-

 vú službu, 

 nahratím XML súboru cez portál systému RRM, 

 alebo

 manuálne cez portál bez potreby konverzie dát 

 z obchodného systému účastníka trhu. 

Pred začatím oznamovania transakcií za účastníka 

trhu, obchodujúceho mimo organizovaného 

krátkodobého trhu s elektrinou, je nevyhnutnou 

podmienkou podpísať s OKTE, a.s. Zmluvu REMIT. 

Oznamovanie dát bude prebiehať po ich nahratí 

účastníkom trhu do systému OKTE, a.s. Súčasťou 

riešenia je automatizovaná výmena údajov pro-

stredníctvom web služieb, pomocou ktorých bude 

rovnako možné stiahnuť informácie o stave repor-

tovania transakcií, ako aj potvrdenia o splnení si 

oznamovacej povinnosti od ACER. Účastníci trhu 

s elektrinou a plynom budú pri mesačnej fakturácii 

zaradení do príslušnej kategórie cenníka podľa 

Sprostredkovanie oznamovania transakcií 

prostredníctvom RRM OKTE, a.s.



Reporty od účastníka trhu sú zobrazované v module 

reportov, ktorý podporuje tieto funkcie:

 prezeranie zoznamu – štruktúra zodpovedá 

 vyššie uvedenému záznamu,

 nahratie nového XML súboru reportu,

 zobrazenie a export XML súboru potvrdenia,

 prezeranie potvrdenia cez formulár,

 prezeranie reportu cez formulár,

 vytvorenie vybraných typov reportov cez 

 formulár.

Pre reportovanie kontraktov účastníka trhu do 

ACER je na dennej báze v zozname reportov 

spúšťaný proces, ktorý vyhľadá a odošle neodo-

slané reporty do ACER. Frekvencia spúšťania 

procesu je upravená tak, aby sa systém vyhol 

veľkým dávkam súborov pri ich odosielaní 

za účelom plynulej komunikácie s informačným 

systémom ACER. XML súbory reportov sa podpisujú 

certifikátom OKTE, a.s. a šifrujú PGP kľúčom ACER.

 

Stav reportu a jeho spracovanie v systéme ACER sa 

eviduje v zázname reportu. K záznamu reportu sa 

dopĺňajú XML súbory potvrdení.

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 2016 bolo prostredníctvom 

systému REMIT odoslaných 45 915 reportov.

Pri príjme údajov je na strane systému RRM 

aplikovaná formálna kontrola voči schémam 

definovaným ACER. 

Systém RRM poskytuje možnosť modifikácie stavu 

alebo parametrov zadaného obchodu pomocou 

formulára cez portál RRM. Toto umožní použí-

vateľom účastníka trhu modifikovať reporty priamo 

na portáli bez nutnosti odosielania zmeny cez auto-

matizované rozhranie medzi dvoma systémami.

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 zozname reportov. 

Základné informácie obsahujú nasledovné atribúty:

 identifikátor záznamu pridelený informačným 

 systémom ACER,

 súbor obsahujúci report účastníka trhu vo 

 formáte XML,

 stav spracovania reportu v ACER,

 XML súbor obsahujúci potvrdenie príjmu repor-

 tu v ACER,

 obdobie dodávky danej komodity,

 typ kontraktu,

 počet transakcií reportovaných v jednom 

 súbore,

 dátum a čas vytvorenia/prijatia reportu, 

 používateľ, ktorý vytvoril report v systéme RRM,

 dátum a čas odoslania reportu do ACER,

 dátum a čas prijatia potvrdenia.

Schéma č. 4: Proces reportovania v systéme RRM OKTE, a.s.

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
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 XMtrade®/FM 

 - Informačný systém - fakturačný modul

 XMtrade®/IMS 

 - Informačný systém pre inteligentné meracie 

 systémy

 XMtrade®/RRM 

 - Informačný systém registrovaného 

 reportovacieho mechanizmu

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. 

 

Na zaistenie plnenia hlavných činností, ktoré vyplý-

vajú OKTE, a.s. z legislatívy, OKTE, a.s. prevádzkuje 

informačný systém XMtrade®/ISO, ktorý obsahuje 

moduly

 XMtrade®/ISZO 

 - Informačný systém zúčtovateľa odchýlok,

 XMtrade®/ISOT 

 - Informačný systém organizátora trhu, 

 XMtrade®/ISOM 

 - Informačný systém operátora meraní,

 XMtrade®/ISCF 

 - Informačný systém centrálnej fakturácie, 

Rozvoj a prevádzka IT

Schéma č. 4: Schéma prevádzkovaných informačných systémov OKTE, a.s.

Moduly ISO

Moduly KIS SYS

Moduly SAP
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XMtrade®/ISZO 

 XMtrade®/ISOT 

 XMtrade®/ISOM  XMtrade®/ISCF 

 XMtrade®/FM  XMtrade®/IMS 

 XMtrade®/RRM 

SAP ERP ECC
SAP Dochádzkový 

systém
SAP BI 

(Qlick View) SAP IFIORI

Sharepoint
Intranet

Sharepoint
Extranet

Skype
for Business

Portál OKTE

Exchange
Server

Multicash RegistratúraActive Directory



 projekt Upgrade SAP,

 projekty upgrade-u diskových polí,

 projekt implementácie monitoringu bezpečnosti 

 prostredníctvom nástroja SIEM,

 projekt zavedenia jednotného prihlásenie 

 (Single Sign-on) pre informačný systém 

 XMtrade®/ISO, ktorý pokrýva všetky moduly 

 okrem XMtrade®/RRM.

Všetky tieto projekty boli úspešne ukončené a 

funkcionality boli spustené do prevádzky. Spolu 

s ostatnými informačnými systémami bola počas 

roku 2016 trvale zabezpečená ich spoľahlivá 

prevádzka. 

Hlavnými investičnými projektmi v roku 2016 

v oblasti informačných systémov OKTE, a.s. boli 

projekty:

 projekt rozšírenia informačného systému 

 XMtrade®/ISO vyvolaný vyhláškou č. 260/2016 

 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

 v elektroenergetike a niektoré podmienky vyko-

 návania regulovaných činností v elektroener-

 getike (regulačná vyhláška),

 projekt technologického upgrade informačného 

 systému XMtrade®/ISO,

 projekt rozšírenia informačného systému 

 XMtrade®/ISO, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, 

 aby nová aktualizovaná verzia informačného 

 systému XMtrade®/ISO umožnila OKTE, a.s. plniť 

 si ďalšie povinnosti vyplývajúce z meniacej sa 

 legislatívy (CACM, NEMO, REMIT ... ) a z požia-

 daviek a skúseností trhu s elektrinou, 
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sebarealizáciu a stabilizáciu. Prispieva tým k sociál-

nej spokojnosti svojich zamestnancov, ktorá vedie 

k zvyšovaniu kvality práce.

 

Vzdelávací program je pripravovaný a priebežne 

realizovaný na základe potrieb spoločnosti a na zák-

lade požiadaviek na konkrétne pracovné pozície, 

pričom v roku 2016 pokračoval vzdelávací program 

orientovaný predovšetkým na oblasť odbornej 

a jazykovej prípravy zamestnancov.

V účtovnom období 2016 mala spoločnosť OKTE 

priemerný prepočítaný počet zamestnancov 33.

Cieľom spoločnosti OKTE v oblasti ľudských zdrojov 

bolo aj v roku 2016 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 sociál-nu 

a zdravotnú starostlivosť o zamestnancov a reali-

záciou sociálnej politiky vytvára podmienky pre ich 

Ľudské zdroje a sociálna politika
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 Predstavenstvo

  Riaditeľ

 Dozorná 
rada

Asistent  Projektový 
manažment

 Ekonomika
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 Odbor 
účtovníctva 
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zdroje

   Riadenie 
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   Odbor 
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a správy dát
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Organizačná štruktúra OKTE, a.s.

Valné 
zhromaždenie

 Odbor 
fakturácie
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Predseda Ing. František Pecho

Člen Ing. Ján Petrovič

Člen JUDr. Milan Švec

Predseda Ing. Michal Cabala, PhD.

Člen Ing. Milan Lipovský 

Člen Ing. Milan Lodňanek

Predstavenstvo OKTE, a.s. Dozorná rada OKTE, a.s. 



V porovnaní s plánovanou hodnotou výsledku 

hospodárenia na rok 2016 bola skutočnosť o 79 tis. 

EUR nižšia. Z pohľadu plnenia plánu na rok 2016 je 

možné povedať, že tento bol s minimálnymi 

odchýlkami naplnený ako v oblasti výnosov, tak aj 

v nákladovej časti.

K 31.12.2016 dosiahla spoločnosť OKTE výsledok 

hospodárenia pred zdanením vo výške 625 tis. EUR. 

Ekonomické výsledky spoločnosti

Hospodársky výsledok 

OKTE, a.s. za rok 2016
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Tabuľka č. 1: Tvorba výsledku hospodárenia OKTE, a.s.   

Tržby za služby 712 349 761 085 759 285

Tržby z predaja tovaru 175 527 281 940 219 761

Ostatné výnosy 8 17 3

Výnosy celkom 887 884 1 043 042 979 049

Spotrebovaný materiál a služby 705 989 755 126 753 105

Náklady na obstaranie tovaru 175 527 281 940 219 761

Osobné náklady 1 569 1 650 1 701

Odpisy a opravné položky k dlhod. majetku 3 445 3 648 3 689

Ostatné náklady 1 234 263 168

Výsledok hospodárenia pred zdanením 120 415 625

Daň 83 139 168

Výsledok hospodárenia po zdanení 37 276 457

Porovnanie rokov 2014, 2015 a 2016 (tisíc eur) 2014 2015 2016

a nehmotného majetku, ďalej náklady na udržia-

vanie výpočtovej techniky a výpočtových systémov 

a osobné náklady.

V štruktúre prevádzkových výnosov v roku 2016 

boli najvýznamnejšími výnosy z ostatných regu-

lovaných činností (centrálna fakturácia), výnosy 

z taríf a poplatkov za zúčtovanie a vysporiadanie 

odchýlok a výnosy z taríf a poplatkov za orga-

nizovanie a vysporiadanie krátkodobého trhu 

s elektrinou.

   

Celkové prevádzkové náklady (bez recipročných ná-

kladov) dosiahli v roku 2016 úrovne 8 496 tis. EUR, 

čím bol naplnený plánovaný objem na 99%; Celkové 

prevádzkové výnosy (bez recipročných výnosov) 

v roku 2016 dosiahli úrovne 9 122 tis. EUR, čím bol 

naplnený plánovaný objem na 98,3%. Recipročné 

náklady a výnosy (sumárne sa všetky regulované 

činnosti), dosiahli úrovne 969 927 tis. EUR. 

Najvýznamnejšími zložkami prevádzkových nákla-

dov boli v roku 2016 odpisy dlhodobého hmotného 
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IT náklady
27,14%

Odborné náklady
4,03%

Osobné náklady
20,02%

Režijné náklady
4,65%

Úroky z úverov
0,73%

Odpisy IM
43,43%

Štruktúra prevádzkových nákladov OKTE, a.s. 

Skutočnosť 2016

Príjmy z taríf 
regulovaných činnos� ZO

15,19%

Príjmy z fixných 
poplatkov činnos� ZO

14,16%

Príjmy z taríf 
regulovaných činnos� OT

6,02%

Príjmy z fixných 
poplatkov činnos� OT

0,33%

Príjmy z taríf 
regulovanej činnos� 
OST (CF)
47,03%

Príjmy z taríf regulovanej 
činnos� OST (OT)
17,04%

Ostatné výnosy
0,32%

Štruktúra prevádzkových výnosov OKTE, a.s.

Skutočnosť 2016

IT náklady        Odborné náklady        Osobné náklady        Režijné náklady        Úroky z úverov        Odpisy IM

Príjmy z taríf regulovanej činnosti OST (CF)

Príjmy z taríf regulovanej činnosti OST (OT)

Ostatné výnosy

Príjmy z taríf regulovaných činností ZO

Príjmy z fixných poplatkov činností ZO

Príjmy z taríf regulovaných činností OT

Príjmy z fixných poplatkov činností OT
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Recipročné výnosy na činnosť ZO 115 595 119 849 98 626

Recipročné výnosy na činnosť OT 175 623 282 156 220 333

Recipročné výnosy na činnosť OST 587 490 632 253 650 968

Výnosy z taríf a poplatkov ZO 2 576 2 758 2 678

Výnosy z taríf a poplatkov OT + PNOT 1 960 2 187 2 095

Výnosy z taríf v systéme OST  4 248 4 285 4 320

Výnosy neregulované (REMIT) 0 0 50

Ostatné prevádzkové výnosy 217 130 26

Ostatné výnosy (korekcia t-2) 439 9 523

Ostatné výnosy (korekcia (t+2) -523 -566 -574

Disproporcia ZO 259 -18 5

Výnosy celkom 887 885 1 043 042 979 049

Porovnanie rokov 2014, 2015 a 2016 (tisíc eur) 2014 2015 2016

O rozdelení dosiahnutého zisku bolo rozhodnuté 

nasledovne:

Výsledok hospodárenia OKTE, a.s. za rok 2016 

po zdanení dosiahol úrovne 457 tis. EUR.

Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2016

P.č. Ukazovateľ  (eur) Skutočnosť v EUR Podiel na zisku v %

 1. Výsledok hospodárenia pred zdanením 624 928,55 x

 2. Daňová povinnosť 167 775,80 x

 3. Výsledok hospodárenia po zdanení 457 152,75 100,00 %

 4. Rozdelenie zisku 115 559,26 25,28 %

  4.1 Rezervný fond 45 715,28 10,00 %

  4.2 Sociálny fond 24 128,71 5,28 %

  4.3 Úhrada straty 0,00 0,00 %

  4.4 Ostatné použitie zisku 45 715,28 10,00 %

  4.4 a) tantiémy 0,00 0,00 %

  4.4 b) dividendy 45 715,28 10,00 %

  4.4 c) podiely na zisku pre zamestnancov 0,00 0,00 %

  4.5 Rezervný fond nad povinný prídel 0,00 0,00 %

 5. Ostatné fondy 341 593,49 74,72 %

  5.1 Doplnkový SF (DDP) 24 128,71 5,28 %

  5.2 Štatutárny fond 317 464,78 69,44 %

  5.3 Nerozdelený zisk 0,00 0,00 %

 6. Rozdelená časť čistého zisku 457 152,75 100,00 %

 7. Nerozdelená časť zisku  0,00  0,00 %

Tabuľka č. 2: Štruktúra výnosov OKTE, a. s.   

Tabuľka č.3: Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2016 
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Tržby 887 876 1  043 026 979 046

Záväzky 102 129 101 109 84 986

Výsledok hospodárenia pred zdanením 120 415 625

Výsledok hospodárenia po zdanení 37 276 457

EBITDA 3 795 4 161 4 375

Rentabilita aktív - ROA* (%) 0,03% 0,25% 0,49%

Rentabilita vlastného kapitálu - ROE* (%) 0,61% 4,34% 6,78%

Celková zadĺženosť* (%) 92,79% 92,04% 90,35%

Rentabilita tržieb - ROS* (%) 0,01% 0,03% 0,04%

Bilančná suma 110 061 109 852 94 068

Dlhodobý majetok 9 085 8 689 8 061

Vlastné imanie 6 107 6 361 6 744

Cudzie zdroje 103 954 103 492 87 324

Priemerný počet zamestnancov 35 35 33

Prehľad ekonomických ukazovateľov OKTE, a.s. za rok 2016 

Aktíva, majetok a investície k 31.12.2016 

Porovnanie rokov 2014, 2015 a 2016 (tisíc eur) 2014 2015 2016

*ROA = zisk po zdanení / bilančná suma   
*ROE = zisk po zdanení / vlastné imanie   

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

Finančné účty vo výške 58 923 tisíc EUR a tvoria 63% 

obežného majetku. Jedná sa najmä o finančné 

zábezpeky z procesov denného trhu s elektrinou 

a zúčtovania odchýlok.

K 31.12.2016 celková hodnota aktív OKTE, a.s. 

dosiahla objem 94 068 tisíc EUR. Najväčšou 

položkou aktív je obežný majetok v objeme 

86 345 tis. EUR s podielom 92% z celkových aktív. 

Dlhodobý nehmotný majetok 6 468 6 516 6 223

Dlhodobý hmotný majetok 2 617 2 173 1 838

Obežný majetok a časové rozlíšenie 100 976 101 163 86 007

Bilančná suma 110 061 109 852 94 068

Vlastné imanie 6 107 6 361 6 744

Záväzky a časové rozlíšenie 103 954 103 491 87 324

Porovnanie rokov 2014, 2015 a 2016 (tisíc eur) 2014 2015 2016

Softvérové vybavenie systémov pre organizovanie 

krátkodobého trhu s elektrinou, zúčtovanie odchý-

lok, zber nameraných údajov od účastníkov trhu 

a centrálnu fakturáciu tvorí 77% neobežného 

majetku OKTE, a.s. 

Neobežný majetok je tvorený najmä dlhodobým 

nehmotným majetkom s podielom 8,5% z celko-

vých aktív.

Tabuľka č. 4: Ekonomické ukazovatele OKTE, a. s.   

Tabuľka č. 5: štruktúra majetku OKTE, a. s.   
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V roku 2016 bola výška investícií na úrovni 3 060 

tisíc EUR, z toho cca 22% sa týkalo investovania do 

rozšírenia technickej infraštruktúry informačného 

systému OKTE, a.s. a 75% sa týkalo inovácií v infor-

mačných systémoch pre zúčtovanie odchýlok, 

organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou 

(implementácia vnútrodenného trhu a reportova-

cieho mechanizmu RRM pre ACER) a pre centrálnu 

fakturáciu. V danom období skutočne čerpané 

investičné prostriedky boli v súlade s investičným 

plánom na rok 2016.

v tis. EUR

2012 2013 2014 2015 2016
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Ostatné informácie roka 2016 

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku 

v zahraničí. Spoločnosť nevynaložila počas roku 

2016 náklady na výskum a vývoj.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne 

udalosti osobitného významu, ktoré by významne 

ovplyvnili finančné výkazy OKTE, a.s. za rok 2016. 

Graf č. 1: Objem investícií od roku 2012 do roku 2016 
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