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1 Webový portál pre systém XMtrade/RRM

Informačný systém registrovaného reportovacieho mechanizmu XMtrade®/RRM slúži na
oznamovanie detailných informácií o veľkoobchodných energetických produktoch
obchodovaných na organizovanom trhu vrátane otvorených alebo uzavretých objednávok
prostredníctvom daného organizovaného trhu alebo prostredníctvom systému pre párovanie
obchodov alebo systému pre podávanie správ. Portál taktiež slúži na oznamovanie detailných
informácií o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných mimo organizovaného
trhu.

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) je Nariadenie
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti
veľkoobchodného trhu s energiou a vykonávací predpis Európskej komisie č. 1348/2014, ktoré
ukladajú účastníkom veľkoobchodného trhu povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu
energetických regulátorov (ACER) informácie o kontraktoch na veľkoobchodných trhoch s
energiou vrátane pokynov na obchodovanie. Toto nariadenie a vykonávací predpis sa ďalej
odvoláva na Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch
s elektrickou energiou a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 715/2009 o
podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn. Kontraktmi podľa REMIT sú
transakcie uzatvorené na organizovaných obchodných miestach a bilaterálne kontrakty na
fyzickú dodávku elektriny alebo zemného plynu a ich derivátov, poskytnutie prenosových alebo
prepravných kapacít a dodávku podporných alebo vyrovnávacích služieb.

Cieľom REMIT je zaistiť, aby spotrebitelia energií a ostatní účastníci trhu mohli mať dôveru v
integritu trhov s elektrinou a zemným plynom, aby ceny stanovené na veľkoobchodných trhoch
s energiou odrážali spravodlivé a konkurenčné vzájomné pôsobenie medzi ponukou a dopytom, a
aby nebolo možné dosahovať zisky zneužívaním trhu. Zvýšenie integrity a transparentnosti
veľkoobchodných trhov s energiou podporí otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž na
veľkoobchodných trhoch s energiou, ktorá bude prínosom pre konečných spotrebiteľov energie.

Nariadenie REMIT reguluje tri základné oblasti:

Ř zákaz zneužívania, resp. povinnosť zverejňovania dôverných informácií, 
Ř zákaz manipulácie s trhom, 
Ř zber a monitorovanie údajov o fungovaní veľkoobchodných trhov s energiou.

Nariadenie REMIT je implementované v niekoľkých fázach. Od decembra 2011 platia najmä
prísne podmienky spôsobu obchodovania účastníkov trhu na veľkoobchodných trhoch. Tie sa
vzťahujú k zákazu zneužívania, resp. povinnosti zverejňovania dôverných informácií a k zákazu
manipulácie s trhom. Zároveň bolo formálne zahájené centrálne monitorovanie správania
účastníkov trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou. Ďalšia fáza implementácie sa odvíja od
prijatia Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 1348/2014 ("Vykonávacieho nariadenia REMIT"),
ktoré stanoví pravidlá pre oznamovanie údajov nutných pre kontinuálne sledovanie
veľkoobchodného trhu, a taktiež stanoví v tejto oblasti konkrétne povinnosti jednotlivým
účastníkom trhu. Vykonávacie nariadenie REMIT bolo prijaté a začalo platiť v decembri 2014.

REMIT má formu nariadenia EÚ, je preto priamo účinný a nemusí byť dodatočne implementovaný
do národnej legislatívy. Oblasť sankcií a pokút je však ponechaná na národnej úprave a je
ustanovená v §36 Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Za porušenie
povinnosti v rámci REMIT uloží Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokutu vo výške od
500 do 10 000 000 EUR.
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Oznamovacia povinnosť podľa REMIT

Účastníkom veľkoobchodného trhu s energiou je každý subjekt, ktorý vykonáva transakcie na
jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou. Podľa Článku 3 Vykonávacieho
nariadenia REMIT platí oznamovacia povinnosť pre všetkých účastníkov veľkoobchodného trhu s
energiou, ktorí uzatvárajú kontrakty súvisiace s nasledujúcimi typmi veľkoobchodných
energetických produktov:

Ř zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu s miestom dodávky v EÚ, 
Ř zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu jednej spotrebnej jednotke s

technickou kapacitou spotreby 600 GWh/ročne alebo viac, 
Ř derivátové zmluvy týkajúce sa elektriny alebo zemného plynu vyrobených,

obchodovaných alebo dodávaných v EÚ, 
Ř zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v EÚ, 
Ř derivátové zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v EÚ.

Oznamovacia povinnosť platí pre obe strany transakcie.

Účastníci veľkoobchodného trhu s energiou sú povinní pravidelne oznamovať údaje podľa REMIT.
Sú to hlavne:

Ř prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí, 
Ř obchodníci s elektrinou a zemným plynom, 
Ř výrobcovia elektriny, ktorí uzatvorili zmluvu na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej

jednou výrobnou jednotkou s kapacitou vyššou než 10 MW alebo výrobnými jednotkami s
kombinovanou kapacitou vyššou než 10 MW, 

Ř producenti zemného plynu, ktorí uzatvorili zmluvu na fyzickú dodávku zemného plynu
vyrobeného jedným výrobným zariadením zemného plynu s výrobnou kapacitou vyššou
než 20 MW, 

Ř odberatelia, ktorí uzatvorili zmluvu na dodávku elektriny alebo zemného plynu jednej
spotrebnej jednotke s ročnou technickou kapacitou spotreby 600 GWh a vyššou.

Podľa článku 4 Vykonávacieho nariadenia REMIT nie je potrebné pravidelne oznamovať nižšie
uvedené kontrakty:

Ř vnútroskupinové zmluvy, 
Ř zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou

maximálne 10 MW alebo výrobnými jednotkami s kombinovanou kapacitou maximálne 10
MW, 

Ř zmluvy na fyzickú dodávku zemného plynu vyrobeného jedným výrobným zariadením
zemného plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW, 

Ř zmluvy na podporné služby v elektroenergetike a vyrovnávacie služby v plynárenstve.

Účastníci trhu musia na vyžiadanie ACER poskytnúť informácie o týchto kontraktoch v
požadovanom formáte.

CEREMP

CEREMP (Centralised European Register of Energy Market Participants) je Centralizovaný
európsky register účastníkov trhu s energiou. Dotknutí účastníci trhu definovaní podľa REMIT
majú povinnosť sa do tejto databázy registrovať u národného regulačného orgánu. Inštrukcie k
registrácii účastníkov trhu do databázy ACER nájdete na stránkach ÚRSO: 

http://www.urso.gov.sk/?q=REMIT/Registr%C3%A1cia%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkov%
20trhu

Registrácia do CEREMP

http://www.urso.gov.sk/?q=REMIT/Registr%C3%A1cia%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkov%20trhu
http://www.urso.gov.sk/?q=REMIT/Registr%C3%A1cia%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkov%20trhu
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Do registra CEREMP sa podľa REMIT musia registrovať všetci účastníci veľkoobchodného trhu s
energiou. Výnimku podľa Článku 4 Vykonávacieho nariadenia REMIT tvoria účastníci trhu, ktorí
vstupujú iba do transakcií zahŕňajúcich:

Ř zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou
maximálne 10 MW alebo výrobnými jednotkami s kombinovanou kapacitou maximálne 10
MW, 

Ř zmluvy na fyzickú dodávku zemného plynu vyrobeného jedným výrobným zariadením
zemného plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW.

Oznamovacia povinnosť podľa REMIT

Podľa článku 12 Vykonávacieho nariadenia REMIT sú účastníci trhu povinní oznamovať:

Ř transakcie realizované na organizovaných obchodných miestach vrátane pokynov na
obchodovanie od 7. októbra 2015, 

Ř transakcie realizované mimo organizované obchodné miesta (bilaterálne OTC kontrakty)
od 7. apríla 2016.

Kontrakty, ktoré boli uzavreté pred dátumom začiatku platnosti oznamovacej povinnosti (7.
októbra 2015 a 7. apríla 2016), a u ktorých oznamovacia povinnosť k tomuto dátumu naďalej
trvá, je potrebné ACER oznámiť do 90 dní po začatí platnosti oznamovacej povinnosti pre tieto
kontrakty.

Rozdiel medzi štandardnými a neštandardnými kontraktmi

Povinne oznamované kontrakty sa v rámci REMIT delia na štandardné a neštandardné
kontrakty:

Ř Štandardné kontrakty sú všetky zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných energetických
produktov, ktoré je možné obchodovať na organizovaných obchodných miestach, bez
ohľadu na to, akým spôsobom sú v skutočnosti zobchodované. Konkrétne ide o pokyny
na obchodovanie veľkoobchodných produktov, o transakcie uskutočnené cez
organizované obchodné miesta, akým je aj platforma ISOT, prevádzkovaná OKTE, a.s., a
o všetky bilaterálne kontrakty týkajúce sa niektorého zo štandardných kontraktov
zverejnených na webe ACER v zozname štandardných kontraktov. Štandardné kontrakty
musia byť oznámené ACER nasledujúci deň po zadaní pokynu na obchodovanie alebo
uzatvorení, zmene alebo stornovaní transakcie.

Ř Neštandardné kontrakty sú všetky zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných kontraktov,
ktoré nie sú štandardnými kontraktmi. Neštandardné kontrakty môžu byť zmluvy s
definovaným množstvom a cenou, rámcové kontrakty aj plnenia (exekúcie) rámcových
kontraktov. Neštandardné kontrakty musia byť oznámené najneskôr do 1 mesiaca po
uzatvorení, zmene alebo stornovaní transakcie.

Backloading

Kontrakty, ktoré boli uzavreté pred dátumami začiatku platnosti oznamovacích povinností (7.
október 2015 pre kontrakty uzatvorené na organizovaných trhoch, 7. apríl 2016 pre kontrakty
uzatvorené mimo organizované trhy) a sú stále v platnosti, je potrebné ACER oznámiť do 90 dní
od začiatku povinného reportingu. Termínom pre backloading teda je 5. január 2016 pre
kontrakty obchodované na organizovaných obchodných miestach, resp. 6. júl 2016 pre
kontrakty obchodované mimo organizované trhy.
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Informácie o životnom cykle kontraktu ("lifecycle events")

Informácie o životnom cykle kontraktu rozlišujú stav reportovaného kontraktu, teda či sa jedná
o novo reportovaný kontrakt, zmenu alebo opravu chyby v už odreportovanom kontrakte alebo
reportovanie zrušenia kontraktu. Spôsob reportovania životného cyklu kontraktu je detailne
popísaný v brožúre OKTE pre reportovanie bilaterálnych transakcií, ktorá je pre klientov RRM

OKTE, a.s. dostupná v systéme XMtrade®/RRM. Pre účely fakturácie sa za transakciu považuje
aj každá odreportovaná zmena životného cyklu kontraktu.

Oznamovacia povinnosť - pokyny na obchodovanie realizované na organizovanom trhu:

Podľa článku 5 Vykonávacieho nariadenia REMIT je potrebné oznamovať aj pokyny na
obchodovanie realizované na organizovanom trhu. Špecifikum aukčných trhov, medzi ktoré patrí
aj denný trh OKTE, a.s., upravuje článok 7 odsek 2 tohto nariadenia, v zmysle ktorého majú byť
oznamované len uzatvorené kontrakty a finálne objednávky.

1.1 Orientácia v príručke

V príručke k webovému portálu XMtrade/RRM boli zavedené určité konvencie, aby bola
umožnená jednoduchá orientácia používateľa v texte.

Opis použitých konvencií sa nachádza v nasledujúcich kapitolách:

Ř Členenie dokumentácie
Ř Použité štýly

1.1.1 Členenie dokumentácie

Príručka je formátovaná tak, aby umožňovala čo najrýchlejšiu orientáciu a navigáciu
v jednotlivých kapitolách. Kapitoly sú zoradené do logických celkov podľa spôsobu a úrovne
používania systému používateľom:

Ř Webový portál systému XMtrade/RRM - obsahuje všeobecné informácie o portáli.
Ř Základy práce so systémom - v kapitole sa nachádza opis základných úkonov pre prácu

s aplikáciou.
Ř Pracovné postupy vo webovom portáli - pomocou informácií v tejto časti je možné

získať znalosti jednotlivých funkčností systému.

1.1.2 Použité štýly

V používateľskej príručke sa používajú viaceré štýly textov a ovládacích prvkov, pomocou
ktorých je možné určiť, o čom daný text, resp. ovládací prvok pojednáva. Ovládacie prvky sú
umiestnené vpravo pri položke formulára. Reprezentované sú tematickou ikonkou. Tieto prvky
slúžia hlavne na výber z definovaného oboru hodnôt, ale aj na prezeranie historických hodnôt
danej položky. Hlavným zástupcom je prvok na výber dátumu.

Konvencie v dokumente:

Ř Text kurzíva (Italic) - text napísaný šikmým písmom určuje, že sa jedná o názvy polí
(položiek), názvy sekcií, popis poznámky, upozornenia.

Ř Text tučne (Bold) - text napísaný tučným písmom určuje, že sa jedná o ovládací prvok
systému. Ovládacím prvkom môže byť tlačidlo, názov webovej stránky.
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Ř Členenie dokumentácie - prepojenie na inú časť dokumentu. Kliknutím myši na takýto
text dôjde k automatickému zobrazeniu príslušnej časti dokumentácie. Takýto text
označuje začiatok odseku, v ktorom sa nachádza dôležitá informácia vzťahujúca sa
k použitiu opisovanej funkčnosti. Väčšinou sú v takomto odseku uvedené špecifiká
použitia.

Konvencie ovládacích prvkov:

Ř Tlačidlá – slúžia na vykonanie požadovanej funkčnosti. Pri umiestnení ukazovateľa myši
na tlačidlo sa farba plochy tlačidla zmení z bledej na tmavú, resp. v komentári sa zobrazí
aj doplňujúci opis funkcionality tlačidla. Kliknutím na tlačidlo sa spustí činnosť.

Ř Editovacie polia - sú polia s bielym, resp. žltým pozadím, do ktorých je možné vkladať
údaje. 

Zadávanie niektorých polí je podporované číselníkmi alebo výberovými zoznamami, čo
značne zrýchľuje výber správnych, resp. prípustných hodnôt.

Ř Rozbaľovacie polia umožňujú nastaviť hodnotu položky rozbalením zoznamu/ponuky
a výberom z neho.
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Ř Zaškrtávacie pole - umožňuje kliknutím zapínať/vypínať voľby. Vlastnosti sa zapínajú
alebo vypínajú kliknutím na pole.

Ř Povinné polia formulára - všetky povinné polia formulára sú odlíšené žltou farbou
pozadia. V prípade nesprávneho vyplnenia formulára a následného odoslania sa
nesprávne vyplnené polia zvýraznia červeným orámovaním a tooltipom, kde je používateľ
informovaný o obsahu chyby.
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Ř Pomocník v bubline - priblížením kurzora myši nad pole alebo údajovú položku sa
v bubline zobrazí vlastný informatívny alebo upozorňujúci text. 



Základy práce so systémom

Kapitola

II

© sféra, a.s., 2022
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2 Základy práce so systémom

Ř Prístup do systému
Ř Úvodné okno
Ř Export údajov do súboru

2.1 Prístup do systému

Prístup účastníka trhu do systému XMtrade/RRM je podmienený podpísaním Dodatku k Zmluve o
prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a uzavretím
Zmluvy o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom
trhu s elektrinou so spoločnosťou OKTE, a.s. Dodatok a Zmluva sú dostupné na webových
stránkach http://www.okte.sk/sk/informacie/pravidla-a-zmluvy.aspx.

Prístup do systému a odovzdávanie dát sú zabezpečené prostredníctvom certifikátu pre
autentifikáciu, ktorý používateľ musí mať vystavený prostredníctvom niektorej z akceptovaných
certifikačných autorít. Aktuálny zoznam akceptovaných certifikačných autorít je dostupný na
webových stránkach http://www.okte.sk/sk/informacie/dokumentacia.aspx.
 
Účastník trhu následne prostredníctvom Žiadosti o založenie používateľského účtu do systému
XMtrade/RRM požiada OKTE, a.s., o založenie používateľských účtov pre svojich zástupcov,
ktorí budú vstupovať do systému XMtrade/RRM. Žiadosť je dostupná na webových stránkach 
http://www.okte.sk/sk/informacie/pravidla-a-zmluvy.aspx.
 
Používateľ zároveň zašle na e-mail adresu certificate@okte.sk vyexportovaný dátový súbor
svojho verejného certifikátu vo formáte DER Encoded Binary X.509 (súbor s príponou .cer).

Webový portál XMtrade/RRM je dostupný na stránke https://rrm.okte.sk/, kde po jeho spustení
a úspešnom pripojení sa na server, je používateľovi zobrazená stránka s úvodným oknom,
v rámci ktorého sa zobrazí dialógové okno Prihlásenie do systému.

http://www.okte.sk/sk/informacie/pravidla-a-zmluvy.aspx
http://www.okte.sk/sk/informacie/dokumentacia.aspx
http://www.okte.sk/sk/informacie/pravidla-a-zmluvy.aspx
mailto:certificate@okte.sk
https://rrm.okte.sk/
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Opis položiek:

Ř Meno - hodnota pridelená správcom aplikácie. Je potrebné správne uvádzať malé a veľké
písmená.

Ř Heslo - zápis hesla.

Po zadaní Mena, Hesla a stlačení tlačidla Prihlásiť sa (obr. krok 1) systém používateľovi
automaticky ponúkne na výber jeho systémom akceptovateľné certifikáty. Následne stlačením
tlačidla OK (obr. krok 2) systém zobrazí úvodnú stránku portálu XMtrade/RRM (obr. krok 3).

V prípade nesprávneho vyplnenia niektorého z prihlasovacích údajov a následnom stlačení
tlačidla Prihlásiť sa systém zobrazí chybový oznam:
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Oznam sa akceptuje stlačením tlačidla Zavrieť.

Ak si používateľ nepamätá svoje heslo, požiada systém o jeho obnovenie a e-mailové doručenie
voľbou Zabudnuté heslo.

Po zadefinovaní položky "Prihlasovacie meno alebo e-mail" a potvrdení tlačidlom Obnoviť heslo
...

... systém zobrazí nasledovný oznam.

Používateľovi bude obnovené heslo doručené na uvedený e-mail. Tlačidlom Zavrieť sa
akceptuje uvedený oznam.
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Ukončenie práce so systémom sa vykoná stlačením voľby Odhlásiť sa v navigačnej lište
pod menom aktuálne prihláseného používateľa.

Ak sa chce používateľ odhlásiť zo systému a boli modifikované niektoré údaje, niekedy sa môže
zobraziť oznam:

Po odhlásení systém zobrazí dialógové okno Prihlásenie do systému, ktoré používateľovi
umožňuje opätovné prihlásenie sa do systému.

2.1.1 Používateľské nastavenia

Používateľské nastavenia sú miestom, kde sa zhromažďujú informácie o prihlásenom
používateľovi, čím sa získava rýchly prehľad o tom, aké informácie sú na stránke prihláseného
používateľa umiestnené.
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Používateľ vyvolá funkčnosť z hlavného menu úvodného okna kliknutím na tlačidlo s menom
prihláseného používateľa (obr. krok 1), následne systém sprístupní okno s používateľskými
nastaveniami (obr. krok 2).

Opis položiek:

Ř Sekcia Základné informácie:

· Používateľské meno - meno prihláseného používateľa.
· Identifikátor - identifikačné číslo používateľa.

Ř Sekcia Zmena hesla:

· Súčasné heslo - zápis súčasného hesla.
· Nové heslo - zápis nového hesla.
· Potvrdenie nového hesla - zápis pre potvrdenie nového hesla.

Tlačidlom Uložiť sa potvrdia údaje nového hesla.

2.2 Úvodné okno

Webový priestor systému XMtrade/RRM je vymedzený hlavným oknom aplikácie a úvodnou
stránkou, ktorá slúži na zadávanie, prezeranie, resp. modifikáciu existujúcich údajov.

Úvodné okno portálu je rozdelené do logických častí, ktoré sú znázornené na nasledujúcom
obrázku.

1. Hlavička portálu
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2. Navigačný panel
3. Navigačná lišta
4. Obsahová časť
5. Päta stránky

Opis jednotlivých častí portálu:

1. Hlavička portálu - horná lišta úvodného okna, ktorá obsahuje funkcionalitu:

Ř  Systémy OKTE - kliknutím na ikonu sa zobrazí okno s dlaždicami reprezentujúcimi
jednotlivé systémy OKTE. Plocha pod dlaždicou s názvom zvoleného systému sa podfarbí
sivou farbou a kliknutím na ňu sa spustí požadovaný systém.

V spodnej časti okna sa nachádzajú tieto hypertextové odkazy:

· Môj účet - kliknutím na odkaz systém zobrazí dialógové okno
Používateľské nastavenia.. 

· Pomoc - hypertextový odkaz sa používa v prípade, že používateľ potrebuje vyvolať
pomoc k aktuálnej stránke o problematike tej časti portálu, v ktorej sa práve
nachádza. 
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· OKTE, a.s. - kliknutím na odkaz systém zobrazí domovskú stránku spoločnosti OKTE,
a.s.

Ř V ľavej časti je umiestnené logo systému XMtrade/RRM - umožňuje návrat na zobrazenie
úvodného okna z ľubovoľnej stránky portálu alebo inej časti portálu.

Ř V pravej časti je umiestnené logo spoločnosti OKTE, a.s., odkazujúce sa na jej domovskú
stránku.

Ř Kliknutím na meno prihláseného používateľa systém zobrazí dialógové okno 
Používateľské nastavenia.

Ř Odhlásiť sa - aktiváciou tlačidla systém zobrazí dialógové okno Prihlásenie do systému.

Ř  O aplikácii - používateľ má možnosť vyvolania technickej podpory, používateľskej
príručky a webovej stránky spoločnosti sféra, a.s.

·  Technická podpora - vzniknutý problém systému sa rieši sprístupnením e-
mailovej adresy remit@okte.sk alebo pomocou telefónneho čísla. 

·  Používateľská príručka - aktiváciou hypertextového odkazu systém zobrazí
aktuálnu verziu používateľskej príručky vo formáte PDF.

·  - hypertextový odkaz zobrazujúci domovskú stránku spoločnosti
sféra, a.s.

Ř  Výber jazykovej mutácie - hypertextovým odkazom (SK- Slovensky, EN - Anglicky) 
je možné zmeniť jazykovú mutáciu stránky portálu. Štandardne je predvolená slovenská
verzia (SK).

2. Navigačný panel - navigácia je reprezentovaná stromovou štruktúrou stránok umiestnenou
v ľavej časti okna. Hierarchická štruktúra v paneli Navigácia je riešená podobne ako
štruktúra adresárov zobrazovaná aplikáciou Explorer systému Windows. Ktorýkoľvek typ

mailto:remit@okte.sk
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voľby je možné označiť kliknutím na ňu a zodpovedajúca stránka portálu sa stane aktívnou.

Panel s navigáciou je možné skryť ikonou  šípka doľava alebo opätovné zobrazenie je

možné vyvolať ikonou  šípkou doprava.
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3. Navigačná lišta

a) Hypertextový odkaz RRM - návrat na zobrazenie úvodného okna z ľubovoľnej stránky
portálu alebo inej časti portálu. 

b) Rozvinutím ponuky roletového menu systém zobrazí jednotlivé stránky portálu.
c)  Pomoc - v prípade, že používateľ potrebuje vyvolať pomoc k aktuálnej stránke

o problematike tej časti portálu, v ktorej sa práve nachádza, stlačí priamo toto tlačidlo.

Následne sa zobrazí pomocník systému, ktorý používateľovi poskytne zoznam hľadaných
informácií o danej stránke portálu.

4. Obsahová časť - po prihlásení sa do systému obsahová časť úvodného okna obsahuje
účelne usporiadané dlaždice reprezentujúce príslušné stránky zodpovedajúcej funkcionality.
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Priblížením ukazovateľa myši na dlaždicu sa zmení jej zobrazenie na tmavšiu farbu, následne
jej aktiváciou sa sprístupní príslušná funkčnosť, informácie a údaje aktívnej stránky portálu.

5. Päta stránky

Ř V ľavej časti okna je umiestnený vlastník autorských práv a hypertextový odkaz
na domovskú stránku spoločnosti OKTE, a.s., podobne ako logo v hlavičke portálu.

Ř V strednej časti okna je umiestnený aktuálny dátum a čas.
Ř V pravej časti okna kliknutím na hypertextový odkaz - "Design and Technology by

sféra, a.s." systém zobrazí domovskú stránku spoločnosti sféra, a.s.

http://www.sfera.sk/sk.aspx
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2.2.1 Tabuľkové zobrazenie

Ř Operácie
Ř Triedenie
Ř Filtrovanie
Ř Stránkovanie
Ř Skrývanie/Zobrazovanie stĺpcov

2.2.1.1 Operácie

Panel s operáciami je špecifický pre každý zoznam jednotlivých stránok portálu.

Panel s operáciami obsahuje tlačidlá pre volanie dostupných funkčností tematicky členené na:

Ř Pridanie záznamu, modifikácia záznamu, uloženie nového záznamu.
Ř Návrat naspäť na zoznam zo stránky prezeraného alebo modifikovaného formulára.
Ř Štandardné operácie so záznamami tabuľky - nastavenie sledovaného obdobia, obdobia

platnosti verzie.
Ř Špecializované funkcie pre prácu s označenými záznamami tabuľky.
Ř Možnosti pre základné a kombinované filtrovanie záznamov tabuľky.
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Ř Export záznamov do súboru v zvolenom formáte:
· Export reportov - Zip súbor skombinuje viacero súborov do jedného

skomprimovaného priečinka. Systém exportuje reporty spolu s ich obsahmi a
potvrdeniami ACER.

· Export záznamov do Excelu - súbor XLSX.
· Export záznamov do CSV - ZIP súbor.

Operácie v zozname

Pred individuálnym vyvolaním operácie používateľ musí označiť aktuálny záznam, pre hromadné
volanie (ak je to umožnené) musí označiť zoznam požadovaných záznamov. Výber sa prenesie
do volanej funkčnosti ako vstupný parameter. Každá stránka portálu má dostupné všetky
operácie v hornom paneli. Zoznam dostupných operácií sa môže líšiť v závislosti od kontextu
stránky alebo práv používateľa.

2.2.1.2 Triedenie

Triedenie záznamov v tabuľkách je umožnené pomocou kliknutia na názov stĺpca. Pri názve
stĺpca sa zobrazí šípka označujúca vzostupné alebo zostupné triedenie záznamov. Alternatívnou
možnosťou je rozkliknúť menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí v pravej časti hlavičky stĺpca a
vybrať z možností - Zoradiť vzostupne, Zoradiť zostupne. Triedenie nemusí byť prístupné nad
všetkými stĺpcami. Pri udalosti stránkovania má používateľ maskované rozhranie a je
informovaný o tom, že prebieha filtrovanie.

2.2.1.3 Filtrovanie

Filtrovanie je realizované formulárom nad tabuľkou záznamov. Pri názve stĺpca sa zobrazí ikonka
lievika, ktorá indikuje, že je aplikovaná filtrovacia podmienka na daný stĺpec. Alternatívnou
možnosťou je rozkliknúť menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí v pravej časti hlavičky stĺpca a
vybrať možnosť Filter, kde je možné definovať požadovanú podmienku pre filtrovanie. Filtrovanie
nemusí byť dostupné nad všetkými atribútmi záznamov zobrazenými v tabuľke. Pri udalosti
filtrovania má používateľ maskované rozhranie a je informovaný o tom, že prebieha filtrovanie.

1. Filtrovanie podľa údajov zvoleného stĺpca

V zozname tabuľky sa rozkliknutím ikonky šípky vpravo pri názve stĺpca zobrazí kontextové menu
Filtra. Sú dve možnosti zadefinovania filtra buď z ponuky možností, ...
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... alebo v poli s ikonkou lupy, zadefinuje sa požadovaný text a potvrdí tlačidlom Filtrovať. 

2. Filter tabuľky

Pomocou tlačidla  je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky a na základe
nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.

Uvedený príklad zobrazuje dialóg na zadanie filtrovacích kritérií zoznamu reportov, ktorý
obsahuje položky stránky portálu. Niektoré položky, väčšinou číselné alebo dátumové údaje, je
možné filtrovať zadaním konkrétnej hodnoty, intervalu hodnôt alebo ich kombináciou. Príslušné
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polia na zadávanie filtrovaných hodnôt sú označené znakmi = (rovná sa), | (zvislá čiara
s významom "alebo"), > (väčší ako), - (pomlčka s významom hornej hranice intervalu), < (menší
ako).

Podporné funkčnosti dialógu:

Ř  - tlačidlo na vyčistenie hodnoty príslušného parametra výberu, neaktívne tlačidlo

 - pre položku, ktorá vždy obsahuje nejakú hodnotu.

Ř  - tlačidlo na vykonanie výberu záznamov na základe zadaných kritérií
a návrat na zobrazenie zoznamu.

Ř  - tlačidlo na vyčistenie hodnôt všetkých parametrov výberu.

Ř  - tlačidlo na zrušenie vykonávania funkcie a návrat na zobrazenie zoznamu.

Po zadaní kritérií a vykonaní výberu obidvoma spôsobmi červená farba tlačidla lievika (Filter
tabuľky) vo formulári indikuje, že zobrazený zoznam vznikol filtrovaním záznamov. Položky
definované vo filtri sú v hlavičke zoznamu označené oranžovým lievikom pred názvom
príslušného stĺpca.

V prípade, že systém pre zadané kritériá filtrovania nenájde žiadne záznamy, zobrazí prázdnu
tabuľku bez záznamov s informáciou "Žiadne dáta" v pravom rohu okna.

2.2.1.4 Stránkovanie

Pri všetkých tabuľkách, ktoré zobrazujú viac ako nastavený počet záznamov na stranu
(štandardne 20), je použité stránkovanie. Funkčné tlačidlá stránkovania sú umiestnené v paneli
pod tabuľkou.
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Panel ponúka možnosť vybrať si počet záznamov na stránku. V pravej časti panela je zobrazený
počet záznamov zobrazených na stránke z celkového počtu záznamov. Pri vykonávaní
stránkovania má používateľ maskované rozhranie a je informovaný o tom, že prebieha
stránkovanie.

Z dôvodu prehľadného zobrazenia môžu byť údajové riadky uložené na viacerých stránkach.
Na pohyb medzi jednotlivými stranami tabuľky je možné použiť:

Ř Priamy zápis požadovaného čísla strany . Nastavenie zadanej strany
pre vyhľadanie je umožnené po manuálnom vpísaní čísla strany do sekcie, kde sa
zobrazuje aktuálna strana. Systém vyselektuje záznamy na požadovanú stranu až
potom, keď používateľ klikne na kláves Enter.

Ř Pohyb po jednej strane dopredu na nasledujúcu stranu (smerom ku koncu zoznamu) 

alebo dozadu na predchádzajúcu stranu (smerom na začiatok zoznamu) .

Ř Prechod na poslednú stranu zoznamu  alebo na prvú stranu zoznamu .

Ř Tlačidlo Obnoviť  obnoví obsah zobrazeného okna vyvolanej stránky portálu.

Ř Pomocou rozbaľovacieho poľa  je možné nastaviť počet riadkov zobrazených
na jednej strane - Auto (počet nastavený systémom), 100, 200, iná hodnota zadaná
používateľom.

Ř Tlačidlo Zrušiť výber zvolených záznamov  zruší označený výber
záznamov zoznamu danej stránky portálu.

Ř Nastavenie zobrazenia zoznamu záznamov upravené triedením, filtrovaním,
preusporiadaním stĺpcov a pod. je možné uložiť pre nasledujúce prihlásenie používateľa

do systému označením v zaškrtávacom poli , čím sa
nastavenia tabuľky (poradie stĺpcov, triedenie, veľkosť stránky) zachovajú aj
pri opätovnom prihlásení.

Ř Na konci radu navigačných tlačidiel sa zobrazuje počet zobrazených riadkov na stránke

z celkového počtu zoznamu .
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2.2.1.5 Skrývanie/Zobrazovanie stĺpcov

Stĺpce zoznamu tabuľky možno rozdeliť do troch typov:

1. Štandardné - nedajú sa skrývať:

Ř Označenie/odznačenie záznamu – používa sa v hromadných operáciách, na mieste
názvu je ikonka prázdneho štvorca, ktorá sa dá použiť na označenie/odznačenie
požadovaných záznamov odfajknutím v zaškrtávacom políčku.

Ř Poradové číslo záznamu – generuje sa automaticky pre každý zobrazený zoznam
tabuľky, stĺpec nemá názov.

Ř Operácie – obsahuje ikonky pre dostupné štandardné (Prezrieť záznam, Modifikovať
záznam) aj neštandardné operácie.

2. Trvalo zobrazené – zvyčajne býva len jeden, nezobrazuje sa v ponuke stĺpcov, ktoré sa
dajú skrývať (ponuka Stĺpce), podľa neho býva zoznam štandardne zotriedený vzostupne.

3. Skrývateľné - sú v ponuke zoznamu stĺpcov (Stĺpce), ktoré sa dajú skrývať/zobrazovať
v zozname tabuľky. Pri tabuľkách zoznamov záznamov je možné skrývať alebo naspäť
zobrazovať stĺpce. Táto funkcia je dostupná po rozvinutí menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí
v pravej časti hlavičky stĺpca a výberom možnosti Stĺpce, kde je možné odfajknutím

v zaškrtávacom políčku  pred názvom jednotlivých stĺpcov zoznamu definovať, ktoré
stĺpce sa majú zobrazovať, prípadne skryť.

Zmena šírky stĺpca

V prípade, že v hlavičke zoznamu nie je zobrazený celý názov stĺpca, používateľ si ho môže
zobraziť pohybom zvislej čiary oddeľujúcej názvy jednotlivých stĺpcov hlavičky. Podržaním
ukazovateľa myši na zvislom oddeľovači stĺpcov sa zobrazí grafický znak, posunom ktorého je
možné upraviť šírku stĺpca na požadovanú veľkosť.
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2.3 Export údajov do súboru

Obsah zoznamu záznamov jednotlivých stránok je možné štandardne exportovať do súboru
a následne vytlačiť prostredníctvom funkcionality tlače. Pri vybraných stránkach je dostupná
možnosť exportu dát do súboru vo formátoch Excel (XLSX) alebo CSV. Štandardný výstup
zo systému je podporený na všetkých zmysluplných obrazovkách. Väčšinou ide o export obsahu
údajov v tabuľkách alebo formulároch sprístupnených na obrazovke. Export rieši otázku výberu
dát zo systému do externých programov, jeho snahou nie je riešiť formátovanie výstupov a pod.
To znamená, že je podporený štandardný formát výstupu (exportu) a úpravu vzhľadu
a formátovania si rieši používateľ sám v príslušnom externom programe (XLSX, CSV).

Ak aktuálny používateľ má právo na vykonanie danej funkcie, zadá požadované hodnoty
a zadanie potvrdí. Systém vyexportuje vybrané záznamy príslušnej stránky portálu z databázy
do určeného súboru, ktorý uloží na určené miesto. Berie pritom do úvahy práva na prístup
k údajom. Výsledok (obsah) exportu závisí od miesta volania v rámci stránky portálu - z tabuľky
záznamov, z formulára prezerania detailných údajov záznamu.

Výsledok (obsah) exportu závisí od miesta volania v rámci stránky portálu. Najbežnejšie typy
volania exportu:

Ř zo zoznamu záznamov,
Ř z prezerania (prípadne aj modifikácie) detailných údajov záznamu.

Príklad exportu údajov zo zoznamu reportov:

a) Reporty
b) Export záznamov do Excelu
c) Export záznamov do CSV
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V prípade, že používateľ vyvolá vykonanie operácie na strane webového portálu, tak nastane
maskovanie rozhrania a indikácia spracovávania požiadavky. Počas maskovania je rozhranie
blokované, hneď po spracovaní požiadavky je rozhranie dostupné pre prácu.

Po vytvorení exportného súboru systém zobrazí štandardný systémový dialóg pre preberanie
súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového prehliadača.

Na obrázku v bode 2. Štandardný dialóg v internetovom prehliadači "Internet Explorer" systém
umožňuje tlačidlom Otvoriť priame zobrazenie súboru alebo výber umiestnenia súboru
v súborovom systéme používateľa a jeho uloženie pod zadaným názvom. Funkčnosť je možné
ukončiť (bez otvorenia, resp. uloženia súboru na vybrané miesto) zatvorením dialógového okna
tlačidlom Zrušiť. 

a) Reporty - Zip súbor skombinuje viacero súborov do jedného skomprimovaného priečinka.
Systém exportuje reporty spolu s ich obsahmi a potvrdeniami ACER.
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b) Export záznamov do Excelu - XLSX súbor.

c) Export záznamov do CSV - Zip súbor.

Tlač údajov

Obsah stránok je možné vytlačiť prostredníctvom funkcie, ktorá je dostupná priamo
v internetovom prehliadači. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od typu prehliadača. Pri
bežnej tlači sa využijú štandardné prostriedky internetového prehliadača a pri tlači
špecializovaných výstupných zostáv sa využije výstup vo formáte XLSX, pričom samotná tlač
bude prebiehať prostredníctvom štandardných nástrojov nad týmto formátom, ktoré zároveň
umožňujú aj uloženie výstupu do PDF a dodatočnej tlače mimo systému.



Pracovné postupy vo webovom
portáli

Kapitola

III
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3 Pracovné postupy vo webovom portáli

Ř Notifikácie
Ř Reporty
Ř Účastníci trhu
Ř Reklamácie 
Ř Fakturačné podklady
Ř Faktúry

3.1 Notifikácie

Notifikácie pre používateľov systému generuje automaticky systém na základe definovaných
stavov v systéme alebo výsledkov procesov. Notifikácie sú potom dostupné na stránke Správa
notifikácií alebo odosielané e-mailom. Notifikácie sú generované na základe šablón, ktoré je
možné preddefinovať prostredníctvom stránky Správa šablón notifikácií. Systém umožní
manuálne odoslanie notifikácie definovaným príjemcom správy. Notifikácie môžu mať verejný
a neverejný charakter a môžu obsahovať aj prílohy.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Notifikácie -> systém sprístupní formulár
Notifikácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř Dátum od - začiatok časového obdobia, štandardne je dátum prednastavený na

aktuálny deň. Možnosť výberu z kalendára .
Ř Dátum do - koniec časového obdobia, štandardne je dátum prednastavený na aktuálny

deň. Možnosť výberu z kalendára .
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Ř  - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je
zoznam aktualizovaný.

Po rozkliknutí tlačidla  na začiatku riadku notifikácie alebo dvojklikom na zázname je možné

zobraziť detailnejšie informácie. Opätovné skrytie informácie možno vykonať tlačidlom 
na začiatku notifikácie.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Dátum odoslania - dátum odoslania notifikácie.
Ř Dôležitosť - (Nízka, Stredná, Vysoká).
Ř Kategória - (Administrácia, Ostatné, Reklamácie, Reporty, Účastníci trhu).
Ř Typ - (Chybové hlásenie, Oznámenie, Upozornenie).
Ř Predmet - predmet notifikácie.

3.2 Reporty

Stránka portálu zabezpečuje monitoring stavu a umožňuje nahlasovanie transakcií.

Termíny pre reportovanie

Účastníci trhu sú povinní reportovať transakcie podľa REMIT, musia reportovať transakcie
v týchto termínoch:

Ř Uzatvorenie, zmena alebo stornovanie štandardného kontraktu1 musí byť reportované
najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzatvorení, zmene alebo stornovaní tohto
kontraktu.

Ř Uzatvorenie, zmena alebo stornovanie neštandardného kontraktu, vrátane vykonania

jeho plnenia2, musí byť reportované do 1 mesiaca po uzatvorení, zmene alebo
stornovaní tohto kontraktu.

Ř Kontrakty uzatvorené pred začiatkom oznamovacej povinnosti (pred 7.4.2016), ktoré
majú k začiatku oznamovacej povinnosti plynúce fyzické alebo finančné plnenie, musia
byť odreportované najneskôr do 90 dní od začiatku povinnosti oznamovania.

Poznámka:

1 To znamená kontraktu zverejneného na webe ACER v zozname štandardných kontraktov
zobchodovaného bilaterálne alebo na organizovaných trhoch. Takýmto kontraktom sú napríklad
hodinové/denné/mesačné/ročné ploché dodávkové profily a individuálny diagram pre
obchodovanie elektrickej energie na Slovensku a denné/mesačné/ročné ploché dodávkové
profily zemného plynu, vrátane spreadových obchodov s okolitými krajinami.

2 Vykonanie plnenia rámcovej zmluvy znamená jednoznačné určenie ceny a množstva, ktoré
v prípade plnení rámcovej zmluvy môže nastať najneskôr v čase fakturácie. Lehota jedného
mesiaca pre nahlásenie plnenia začína plynúť práve od času jednoznačného určenia ceny
a množstva.

ID transakcie a kontraktu

Pred reportovaním transakcie sa musia obaja dotknutí účastníci trhu dohodnúť na unikátnom ID
transakcie („UTI“), resp. ID kontraktu v súlade s požiadavkami REMIT. UTI, resp. ID kontraktu
musí byť pre obe strany transakcie totožné.

Ř Nutnosť dohody na UTI sa týka štandardných kontraktov obchodovaných na
organizovaných obchodných miestach, štandardných kontraktov obchodovaných
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bilaterálne, neštandardných kontraktov s definovaným množstvom a cenou a plnení
vyplývajúcich z rámcového kontraktu.

Ř Nutnosť dohody na ID kontraktu sa týka iba rámcových kontraktov (neštandardných
kontraktov bez definovaného množstva a/alebo ceny).

V prípade nahlasovania exekúcií (plnení vyplývajúcich z rámcového kontraktu), nie je potrebné,
aby ID transakcie (UTI) bol totožný s identifikátorom transakcie (UTI) na strane protistrany.
UTI musí byť v takomto prípade unikátne iba pre daného účastníka trhu a môže byť volené
napríklad ako vzostupná číselná rada.

V prípade nahlasovania exekúcií alebo backloadingu môže byť ako ID kontraktu uvedené
akékoľvek ID unikátne pre daného účastníka trhu. Pre identifikáciu neštandardných kontraktov
(najmä bilaterálnych - OTC transakcií) vyvinul ACER algoritmus, ktorý umožňuje účastníkom trhu
generovať rovnaké UTI bilaterálneho obchodu, resp. ID rámcového kontraktu bez potreby
vzájomnej komunikácie medzi týmito dvoma účastníkmi trhu.

UTI aj ID kontraktu sa generuje pomocou nástroja vo formáte MS Excel, ktorý publikoval ACER
na svojich stránkach. Generátor je voľne prístupný na https://www.acer-
remit.eu/portal/document-download?documentId=2613. Súčasťou súboru je aj manuál pre
používanie generátora.

Pri generovaní UTI a ID kontraktu je dôležité správne označiť nakupujúceho („Buyer“)
a predávajúceho („Seller“).

Ř Nakupujúci je podľa ACER vždy tá strana obchodu, ktorá odoberá komoditu alebo
finančný inštrument. 

Ř Predávajúci je podľa ACER vždy tá strana obchodu, ktorá dodáva komoditu alebo
finančný inštrument. 

Kód nakupujúceho a predávajúceho musí byť v generátore vždy uvedený vo formáte ACER (nie
vo formáte EIC, LEI, BIC atď.).

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty. 

V zozname reportov, ak je záznam uvedený svetlosivým písmom znamená to, že bol daný report
v režime prezerania. Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené
nad záznamami. Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo
hromadne pre vybraný zoznam záznamov:
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Ř Import reportu zo súboru - vstupným parametrom je meno účastníka trhu a adresa
súboru, ktorého obsah sa má importovať. Používateľ presne zadefinuje cestu k nahratiu
súborov pomocou dialógu Nahratie súboru.

Ř  - týmto tlačidlom používateľ zadáva parametre reportovaných
transakcií:
· Vytvoriť štandardný kontrakt
· Vytvoriť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
· Vytvoriť štandardný kontrakt - diagram
· Vytvoriť neštandardný kontrakt

Ř Dátum vytvorenia od - začiatok časového obdobia (štandardne je dátum prednastavený

na aktuálny deň). Možnosť výberu dátumu je z kalendára . 
Ř Dátum vytvorenia do - koniec časového obdobia (štandardne je dátum prednastavený

na aktuálny deň). Možnosť výberu dátumu je z kalendára .

 Maximálny rozsah dátumov je 32 dní.

Ř Odosielateľ/účastník trhu - kliknutím na ikonku  systém ponúkne na výber skupinu
odosielateľov alebo účastníkov trhu v dialógu Výber účastníka trhu.

Ř Typ reportu - (Všetky typy - prednastavená hodnota, Štandardný kontrakt -
Všeobecný, Štandardný kontrakt - Pevná cena a množstvo, Štandardný kontrakt -
Diagram, Neštandardný kontrakt, Elektrina - Prenos - Kapacitné práva).

Ř Stav spracovania - (Všetky stavy - prednastavená hodnota, Neschválený, Odoslaný,
Potvrdený, Zamietnutý, Spracovávaný na strane ACER, Spracovávaný na strane RRM,
Neodoslaný, Neodosiela sa).

Ř  - pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky
a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
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Ř  - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je
zoznam aktualizovaný.

Ř  - systém exportuje reporty spolu s ich obsahmi a potvrdeniami ACER.
Tlačidlá Excel a CSV umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára Reporty:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reporty v režime
prezerania reportov:
- Prezrieť štandardný kontrakt
- Prezrieť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
- Prezrieť štandardný kontrakt - diagram
- Prezrieť neštandardný kontrakt

 Prezretý "prečítaný" report účastníkom trhu je farebne odlíšený od ostatných
(je vyšedený).

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reporty v
režime modifikácie reportov:
- Modifikovať štandardný kontrakt
- Modifikovať štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
- Modifikovať štandardný kontrakt - diagram
- Modifikovať neštandardný kontrakt

Úpravy už odreportovaného kontraktu, obchodu sa reportujú obdobne, ako nový
kontrakt. Rozdielom je odlišné vyplnenie stavu obchodu v poli „Životný cyklus
obchodu“.
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- V prípade nutnosti upraviť niektorý z údajov odreportovaného kontraktu alebo
obchodu zadá používateľ hodnotu M – Modifikácia, pričom polia, ktorých hodnoty sa
zmenili, sa vypĺňajú s novými hodnotami a nezmenené hodnoty sa ponechajú také,
aké boli pri poslednom nahlásení životného cyklu.

- V prípade stornovania chybne odreportovaného kontraktu alebo obchodu zadá
používateľ hodnotu E – Chyba, pričom všetky hodnoty vo formulári sa ponechajú
také, aké boli pri poslednom nahlásení životného cyklu.

- V prípade zrušenia alebo predčasného ukončenia odreportovaného kontraktu, alebo
obchodu zadá používateľ hodnotu C – Zrušenie, pričom všetky hodnoty vo formulári
sa ponechajú také, aké boli pri poslednom nahlásení životného cyklu.

 Používateľ s profilom "Účastník trhu - prezeranie reportov" nemá možnosť
modifikácie reportov.

·  Kopírovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reporty v režime
kopírovania. Kopírovanie údajov už odreportovaného kontraktu alebo obchodu sa
reportuje obdobne ako nový kontrakt.

Rozdielom je odlišné vyplnenie stavu obchodu v poli „Životný cyklus obchodu“. V
prípade nutnosti kopírovať niektorý z údajov odreportovaného kontraktu alebo
obchodu používateľ vo formulári Vytvorenie kontraktu v poli „Životný cyklus
obchodu“ zadá hodnotu "N – Vytvorenie".
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 Používateľ s profilom "Účastník trhu - prezeranie reportov" nemá možnosť
kopírovania reportov.

·  Zobraziť report vo formáte XML - kliknutím na ikonku systém zobrazí report v XML
formáte:

 

·  - kliknutím na ikonku systém zobrazí dialóg Potvrdenie ACER.

Ďalší opis položiek formulára Reporty:

Ř Číslo - jednoznačný identifikátor reportu ACER.
Ř Stav spracovania - (Neschválený, Odoslaný, Potvrdený, Zamietnutý, Spracovávaný na

strane ACER, Neodoslaný, Neodosiela sa).
Ř Odosielateľ - názov odosielateľa alebo účastníka trhu.
Ř Odosielateľ (ID) - identifikátor odosielateľa.
Ř Odosielateľ (Typ ID) - (ACE, LEI, MIC, BIL).
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Ř Začiatok obdobia - začiatok obdobia dodávky.
Ř Koniec obdobia - koniec obdobia dodávky.
Ř Typ - (Štandardný kontrakt - Všeobecný, Štandardný kontrakt - Pevná cena a

množstvo, Štandardný kontrakt - Diagram, Neštandardný kontrakt).
Ř Počet transakcií - číselná hodnota.
Ř Vytvorenie - dátum a čas vytvorenia záznamu. Pre reporty vytvorené cez WS (webové

služby) sa rovná Dátumu vytvorenia.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril report do ACER.
Ř Odoslanie - dátum a čas odoslania reportu do ACER.
Ř Schválenie - dátum schválenia záznamu pre odoslanie do ACER. Pre reporty zadané cez

portál sa rovná Dátumu spustenia operácie Schváliť kontrakt.
Ř Vytvorenie potvrdenia - dátum a čas vytvorenia potvrdenia reportu do ACER.

 Cyklus reportov:

1. Neschválený – prvotný stav po vytvorení reportu účastníkom trhu výlučne cez formulár.
Report ešte nie je pripravený na odoslanie do ACER, čaká na potvrdenie účastníka trhu,
že je v poriadku.

2. Neodoslaný – prvotný stav pre reporty vytvorené cez upload XML, resp. cez webové
služby. Taktiež tento stav nastane po schválení neschváleného reportu vytvoreného cez
formulár. Tieto reporty sú pripravené na odoslanie.

3. Neodosiela sa – tento stav sa priradí iba reportom vytvoreným v ISOTe patriacim
účastníkom trhu, ktorí nechcú reportovať cez OKTE (reportujú cez iné RRM). Takéto
reporty v tomto stave zostanú a neposielajú sa do ACER.

4. Odoslaný – je stav po odoslaní reportov do ACER (periodicky beží proces, ktorý vyhľadá
reporty v stave „neodoslaný“ a tie posiela do ACER).

5. Spracováva sa na strane ACER – periodicky u nás beží proces, ktorý kontroluje, či boli na
strane ACER vygenerované potvrdenia pre už odoslané reporty. Ak tento proces zbehne,
ale potvrdenie ešte nie je na strane ACER vygenerované, report sa prepne do tohto
stavu.

6. Potvrdený – pridelí sa, ak potvrdenie bolo vygenerované a neobsahuje žiadnu chybu.
Vygenerované potvrdenie sa pridelí k reportu.

7. Zamietnutý – v prípade, že je aspoň jedna chyba popísaná v ACER potvrdení na report.

3.2.1 Štandardný kontrakt

Účastník trhu je povinný nahlásiť všetky informácie, ktoré má k dispozícii v rámci uzatvoreného
kontraktu. V prípade, že účastník trhu nahlasuje štandardný kontrakt alebo neštandardný
kontrakt so známou cenou a množstvom, a neboli k dispozícii údaje pre nahlásenie dodatočných
informácií, je nutné použiť všeobecný formulár pre štandardné kontrakty.

Ř Vytvoriť štandardný kontrakt
Ř Prezrieť štandardný kontrakt
Ř Modifikovať štandardný kontrakt

3.2.1.1 Vytvoriť štandardný kontrakt

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového záznamu so základnými údajmi kontraktu, ktoré
účastník trhu vypĺňa na základe uzavretej zmluvy.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt ->
systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového štandardného kontraktu.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu. 

 Pokiaľ kontrakt nebude vo formulári vytvorený  , ostatné položky
(objednávky/obchody) budú vyšedené a nebude možné kliknúť na ich vytvorenie. 

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár
Vytvorenie objednávky. Používa sa iba v prípade reportov za organizované trhy.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu
systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

3.2.1.1.1       Vytvorenie kontraktu

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového kontraktu, na zadanie jeho atribútov a príslušných
údajov.

Navigácia
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Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt ->
systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového štandardného kontraktu -> stlačením

tlačidla  systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu.

Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie kontraktov sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - identifikátor kontraktu musí byť definovaný ako unikátny identifikátor

na strane účastníka trhu. Nie je potreba, aby ID kontraktu bolo zhodné s ID
kontraktu protistrany. 

· Názov kontraktu - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa
odporúča zadať nasledovné hodnoty:
- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).
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· Fixácia na index - po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ vypĺňa názov
indexu, na ktorý je kontrakt fixovaný. Pole Hodnota indexu sa nevypĺňa. Fixácia ceny
na hodnotu indexu na organizovanom trhu. Pre definovanie dohodnutej odchýlky od
hodnoty indexu použite pole "Jednotková cena" v objednávke/obchode. Pole
"Hodnota indexu" ACER v súčasnosti nevyužíva pre definovanie hodnoty indexu.
Konkrétnu hodnotu indexu nie je potrebné v reporte uvádzať.
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. Ak názov indexu nie je jednoznačne určený, je potrebné ho čo
najpresnejšie definovať reťazcom [komodita]-[zóna dodania]-[obdobie dodania]-
[názov indexu]-[názov org. trhu].

- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu
známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina).

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri
štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená

transakcia. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného
trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL) v prípade bilaterálneho kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL. 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo
organizovaného trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať obchodné
hodiny 00:00 až 24:00. Počet intervalov (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v
mieste alebo v zóne dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú
hodinu. Pre polnoc ako koniec intervalu je potrebné definovať 0:00, Dátum). Po
kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový interval zodpovedajúci
obchodovanému profilu dodávky. 

· Dátum a čas posledného obchodovania - je dátum a čas posledného možného
obchodovania pre danú obchodnú periódu na organizovanom trhu (v prípade
aukčných trhov je to čas uzávierky). V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného
mimo organizovaného trhu sa toto pole ponechá prázdne. Možnosť výberu

z kalendára .
Ř Sekcia Dodanie:

· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC
odberného miesta typu Z. Pre pridanie nového miesta dodania, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať miesto. 

· Dátum začiatku dodania - je dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.

Možnosť výberu z kalendára .
· Dátum konca dodania - je dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Trvanie - (N - Minúta, H - Hodina, D - Deň, W - Týždeň, M - Mesiac, Q - Štvrťrok, S

- Sezóna, Y - Rok, O - Iné). Všeobecné trvanie dodávky bez špecifikácie presného
dátumu a času začiatku a konca dodávky.

· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky). Viac intervalov
profilu je možné zadať iba v prípade nespojitého obdobia dodávky. Po kliknutí na
tlačidlo Pridať profil používateľ vypĺňa príslušné dni dodávky a dátum začiatku a
konca dodávky.

· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v mieste alebo v zóne
dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú hodinu. Pre polnoc ako
koniec intervalu je potrebné definovať 0:00). Pre pridanie nového intervalu profilu,
používateľ klikne na tlačidlo Pridať interval.



41© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

Ř Sekcia Detaily opcie:
· Štýl opcie - štýl opcie zvyčajne definovaný dátumom uplatnenia opcie (A - Americký,

B - Bermudský, E - Európsky, S - Ázijský, O - Iné).
· Typ opcie - typ práva, ktoré má vlastník opcie (P - Put, C - Call, O - Iné).
· Najskorší dátum opcie - posledný dátum, v ktorom má vlastník opcie právo nakúpiť

alebo predať komoditu za špecifickú cenu. V prípade Americkej, Európskej a Ázijskej
opcie môže byť vyplnený iba jeden dátum. V prípade Bermudskej opcie môže byť
vyplnených viac dátumov. Pre pridanie nového dátumu opcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať dátum opcie.

· Realizačná cena opcie - je realizačná cena, pri ktorej vlastník opcie môže nakúpiť
(kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) energetickú komoditu. Kliknutím na šípky
hornej a dolnej úrovni, systém umožní zadefinovať číselnú hodnotu ceny opcie.

· Mena čiastky - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. Následne používateľ
vyplní polia obchodu, ktoré sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Vytvoriť objednávku. Používa sa iba
v prípade reportov za organizované trhy.

3.2.1.1.2       Vytvorenie objednávky

Stránka portálu slúži na vytvorenie novej objednávky, na zadanie jej atribútov a príslušných
údajov.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt ->
systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového štandardného kontraktu -> stlačením

tlačidla  systém zobrazí formulár Vytvorenie objednávky.
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Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie objednávok sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - číselná hodnota.
· Účastníka trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).
· ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je

zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným
systémom organizovaného trhu.

· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný
za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu objednávky, ktorým je registrovaný pre potreby
reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 

· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).
· Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z

pohľadu účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
· ID objednávky - unikátny identifikátor objednávky špecifikovaný organizovaným

trhom.
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· Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce objednávku. UTI
(Unique transaction Identification). Je to identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje
obchod tak, aby sa dal spárovať report nakupujúceho účastníka trhu s reportom
predávajúceho účastníka trhu. 

· Typ objednávky - (BLO - Blok, CON - Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC -
Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI - Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN -
Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market, MTL - Market to Limit, SMA -
Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok, VBL - Variabilný blok, OTH -
Iné).

· Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku
zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV -
Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and
Float, FAK - Fill and Kill).

Ř Sekcia Stav objednávky:
· Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV -

Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne
spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

· Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému,
pokiaľ nie je zobchodovaná (DAY - Deň, GTC - Platná do zrušenia, GTD - Platná do
dátumu, GTT - Platná do času, SES - Seansa, OTH - Iné).

· Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie. Možnosť výberu

z kalendára .
· Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie. Možnosť výberu

z kalendára .
· Životný cyklus objednávky - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C -

Zrušenie). Špecifikácia, či nahlasovaná objednávka je nová, modifikáciou existujúcej
alebo zrušenie platnej objednávky. V prípade nahlásenia chybnej objednávky do ACER
je možné túto objednávku zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia objednávky
s príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - prepojenie objednávky na kontrakt.
· Previazanie objednávok - prepojenie viacerých objednávok medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok. Pre pridanie novej linkovanej objednávky, používateľ klikne
na tlačidlo Pridať linkovanú objednávku.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).

Ř Sekcia Detail objednávky:
· Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je

možné zobchodovať. Vypĺňa sa iba v prípade, že hodnota v poli "Podmienka
zobchodovania" je nastavená na "MEV = Minimum Execution Volume". 

· Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW,
MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price
Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".

· Mena pre cenový limit -  (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· ID spúšťacieho kontraktu - identifikátor iného kontraktu (spúšťací kontrakt).
· Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky, ktoré nie

je viditeľné pre organizovaný trh. Používa sa v prípade objednávok s príznakom "HVO"
pre podmienku zobchodovania (napr. objednávky typu Iceberg).

· Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h,
MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade
rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne. Pri definovaní väzby kontraktu na index toto pole reprezentuje dohodnutú
odchýlku od hodnoty indexu. Ak odchýlka od indexu nie je, cena sa určí ako nulová.
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· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena objednávky - celková cena objednávky = Celkové predpokladané

množstvo objednávky x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu objednávky -  (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - je konštantný výkon počas trvania dodacej periódy. V

prípade rôzneho jednotkového množstva pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole
ponechá prázdne.

· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,
GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Celkové predpokladané množstvo objednávky - celkové predpokladané množstvo
objednávky = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového predpokladaného množstva objednávky - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

Ř Sekcia Podrobný rozpis objednávky:
· Dátum začiatku - dátum sa vypĺňa v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden

deň.
· Dátum konca - dátum sa vypĺňa v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden

deň.
· Dni týždňa - dni sa vypĺňa v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo

množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.
· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový

interval.
· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,

GWh/d, Therm/d...).
· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 

V prípade rozdielnej ceny alebo množstva v jednotlivých periódach dodania je potrebné
vyplniť podrobný rozpis objednávky. V podrobnom rozpise je povinné vyplniť tie hodnoty,
ktoré sa v jednotlivých periódach líšia. Pre každý záznam s množstvom a/alebo cenou
pre dané obdobie je možné pridať jeden alebo viac časových intervalov, pre ktoré platí
zadané množstvo a/alebo cena. Pre pridanie nových položiek, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať položku.

Ř Sekcia Intervaly:
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.
· Pre pridanie nového intervalu, používateľ klikne na tlačidlo Pridať interval.

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. 

3.2.1.1.3       Vytvorenie obchodu

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového obchodu, na zadanie jeho atribútov a príslušných
údajov.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt ->
systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového štandardného kontraktu -> stlačením

tlačidla  systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie obchodov sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je

zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným
systémom organizovaného trhu.



46© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný
za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný účet

(Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
· Agresor - indikátor či obchod bol účastník trhu pôvodcom transakcie (agresor) alebo

pasívny účastník, ktorý zadal objednávku ako prvý (iniciátor). Používa sa v prípade
obchodu uzatvorenom na elektronicky alebo hlasovo asistovanej broker platforme.

Ř Sekcia Detaily "Click and Trade":
· Typ objednávky - charakteristický typ objednávky (BLO - Blok, CON -

Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC - Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI -
Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN - Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market,
MTL - Market to Limit, SMA - Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok,
VBL - Variabilný blok, OTH - Iné).

· Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku
zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV -
Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and
Float, FAK - Fill and Kill).

· Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV -
Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne
spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

· Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je
možné zobchodovať. Vypĺňa sa iba v prípade, že hodnota v poli Podmienka
zobchodovania je nastavená na "MEV = Minimum Execution Volume".

· Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW,
MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price
Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".

· Mena pre cenový limit - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· ID spúšťacieho kontraktu - identifikácia iného kontraktu (spúšťací kontrakt).
· Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky.

Množstvo, ktoré nie je viditeľné pre organizovaný trh. Používa sa v prípade
objednávok s príznakom "HVO" pre podmienku zobchodovania (napr. objednávky typu
Iceberg).

· Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h,
MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému,
pokiaľ nie je  zobchodovaná.

· Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie. Možnosť výberu

z kalendára .
Ř Sekcia Transakcia:

· Dátum a čas transakcie - časová známka uzatvorenia transakcie. V prípade
bilaterálnych transakcií by mal byť čas zaokrúhlený na najbližšiu minútu. V prípade,
že tento čas nie je k dispozícii, zadáva sa čas „00:01“. Možnosť výberu z kalendára 

.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
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organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

· Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce obchod.
Ř Sekcia Stav obchodu:

· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).
Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - zadáva sa ID kontraktu vytvoreného v predchádzajúcom kroku, ku

ktorému sa zadávaný obchod viaže.
· Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok. Pre pridanie novej linkovanej transakcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať transakciu.

· Linkované objednávky - prepojenie viacerých objednávok s obchodom v prípade
špeciálnych podmienok, kde obchod vznikol z viacerých protiobjednávok.

· Hlasová burza - (Áno, Nie).
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu
sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade

rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne. Pri definovaní väzby kontraktu na index toto pole reprezentuje dohodnutú
odchýlku od hodnoty indexu. Ak odchýlka od indexu nie je, cena sa určí ako nulová.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy. V prípade

rôzneho jednotkového množstva pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole
ponechá prázdne.

· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,
GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo
obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný
ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom
dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity. Možnosť výberu z kalendára

.
Ř Sekcia Podrobný rozpis obchodu:

· Dátum začiatku - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako
jeden deň.

· Dátum konca - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden
deň.

· Dni týždňa - dátum sa zadefinuje v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo
množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.

· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový
interval.

· Jednotka - pole je povinné (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW,
GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
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· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

V prípade rozdielnej ceny alebo množstva v jednotlivých periódach dodania je potrebné
vyplniť podrobný rozpis objednávky. V podrobnom rozpise je povinné vyplniť tie hodnoty,
ktoré sa v jednotlivých periódach líšia. Pre každý záznam s množstvom a/alebo cenou
pre dané obdobie je možné pridať jeden alebo viac časových intervalov, pre ktoré platí
zadané množstvo a/alebo cena.  Pre pridanie nových položiek, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať položku.

Ř Sekcia Intervaly:
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.
Pre pridanie nového intervalu, používateľ klikne na tlačidlo Pridať interval.

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. 

3.2.1.2 Prezrieť štandardný kontrakt

Stránka portálu slúži na prezeranie existujúceho záznamu so základnými údajmi štandardného
kontraktu - všeobecný.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -> v stĺpci

Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v režime
prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.
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Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť
na zoznam.

Časť Kontrakty - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Prezeranie kontraktu.

Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Názov kontraktu:

· BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
· BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
· EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

Ř Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt, FU
- Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na future,
OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

Ř Komodita - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL - Elektrina).

Časť Objednávky - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Prezeranie objednávky.

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Typ objednávky - (BLO - Blok, CON - Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC -

Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI - Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN - Linkovaná,
LIS - Lineárny krok, MAR - Market, MTL - Market to Limit, SMA - Inteligentná
objednávka, SPR - Spread, STP - Krok, VBL - Variabilný blok, OTH - Iné).

Ř Podmienka zobchodovania - (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume,
MEV - Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and Float,
FAK - Fill and Kill).

Ř Stav objednávky - (ACT - Aktívna, COV - Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC
- Spárovaná, PMA - Čiastočne spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT -
Stiahnutá, OTH - Iný).

Časť Obchody - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Prezeranie obchodu.

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř Účastník trhu (ID) - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Čas transakcie - dátum a čas transakcie.
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3.2.1.2.1       Prezeranie kontraktu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho kontraktu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -

Všeobecný -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Reporty v režime prezerania -> v časti Kontrakty v stĺpci Operácie sa kliknutím

na ikonku  "Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie kontraktu.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - identifikátor kontraktu.
· Názov kontraktu:

- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index:
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. 
- Hodnota indexu - zobrazená hodnota indexu. 

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina).

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri
štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená

transakcia.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo
organizovaného trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať obchodné
hodiny 00:00 až 24:00. Počet intervalov (Čas začiatku, Čas konca, Dátum).

· Dátum a čas posledného obchodovania - je dátum a čas posledného možného
obchodovania pre danú obchodnú periódu na organizovanom trhu (v prípade
aukčných trhov je to čas uzávierky). 

Ř Sekcia Dodanie:
· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC

odberného miesta typu Z.
· Dátum začiatku dodania - je dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.
· Dátum konca dodania - je dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity.
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Trvanie - (N - Minúta, H - Hodina, D - Deň, W - Týždeň, M - Mesiac, Q - Štvrťrok, S

- Sezóna, Y - Rok, O - Iné). Všeobecné trvanie dodávky bez špecifikácie presného
dátumu a času začiatku a konca dodávky.

· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky).
· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca) sú lokálne časy (HH:MM) v mieste alebo

v zóne dodania.
Ř Sekcia Detaily opcie:

· Štýl opcie - štýl opcie zvyčajne definovaný dátumom uplatnenia opcie (A - Americký,
B - Bermudský, E - Európsky, S - Ázijský, O - Iné).

· Typ opcie - typ práva, ktoré má vlastník opcie (P - Put, C - Call, O - Iné).
· Najskorší dátum opcie - posledný dátum, v ktorom má vlastník opcie právo nakúpiť

alebo predať komoditu za špecifickú cenu. V prípade Americkej, Európskej a Ázijskej
opcie môže byť vyplnený iba jeden dátum. V prípade Bermudskej opcie môže byť
vyplnených viac dátumov.

· Realizačná cena opcie - je realizačná cena, pri ktorej vlastník opcie môže nakúpiť
(kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) energetickú komoditu.

· Mena čiastky - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
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3.2.1.2.2       Prezeranie objednávky

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúcej objednávky, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -

Všeobecný -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Reporty v režime prezerania -> v časti Objednávky v stĺpci Operácie sa kliknutím

na ikonku  "Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie objednávky.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - číselná hodnota.
· Účastníka trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).
· ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je

zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným
systémom organizovaného trhu.

· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný
za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu objednávky, ktorým je registrovaný pre potreby
reportingu.

· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).
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· Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z
pohľadu účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".

· ID objednávky - unikátny identifikátor objednávky špecifikovaný organizovaným
trhom.

· Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce objednávku. UTI
(Unique transaction Identification). Je to identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje
obchod tak, aby sa dal spárovať report nakupujúceho účastníka trhu s reportom
predávajúceho účastníka trhu. 

· Typ objednávky - (BLO - Blok, CON - Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC -
Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI - Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN -
Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market, MTL - Market to Limit, SMA -
Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok, VBL - Variabilný blok, OTH -
Iné).

· Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku
zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV -
Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and
Float, FAK - Fill and Kill).

Ř Sekcia Stav objednávky:
· Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV -

Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne
spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

· Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému,
pokiaľ nie je zobchodovaná (DAY - Deň, GTC - Platná do zrušenia, GTD - Platná do
dátumu, GTT - Platná do času, SES - Seansa, OTH - Iné).

· Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie
· Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie.
· Životný cyklus objednávky - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C -

Zrušenie). Špecifikácia, či nahlasovaná objednávka je nová, modifikáciou existujúcej
alebo zrušenie platnej objednávky. 

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - prepojenie objednávky na kontrakt.
· Previazanie objednávok - prepojenie viacerých objednávok medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok.
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).

Ř Sekcia Detail objednávky:
· Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je

možné zobchodovať.
· Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW,

MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).
· Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price

Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".
· Mena pre cenový limit -  (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· ID spúšťacieho kontraktu - identifikátor iného kontraktu (spúšťací kontrakt).
· Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky, ktoré nie

je viditeľné pre organizovaný trh. Používa sa v prípade objednávok s príznakom "HVO"
pre podmienku zobchodovania (napr. objednávky typu Iceberg).

· Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h,
MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu.
· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena objednávky - celková cena objednávky = Celkové predpokladané

množstvo objednávky x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu objednávky -  (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - je konštantný výkon počas trvania dodacej periódy.
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· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,
GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Celkové predpokladané množstvo objednávky - celkové predpokladané množstvo
objednávky = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového predpokladaného množstva objednávky - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

Ř Sekcia Podrobný rozpis objednávky:
· Dátum začiatku - dátum bude zobrazený len v prípade, že obdobie dodávky je viac

ako jeden deň.
· Dátum konca - dátum bude zobrazený len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako

jeden deň.
· Dni týždňa - dni budú zobrazené len v prípade, že dodávka s parametrami ceny

a/alebo množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.
· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový

interval.
· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,

GWh/d, Therm/d...).
· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 

Ř Sekcia Intervaly:
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.

3.2.1.2.3       Prezeranie obchodu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -

Všeobecný -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Reporty v režime prezerania -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku

 "Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie obchodu.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je

zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným
systémom organizovaného trhu.

· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný
za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný účet

(Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
· Agresor - indikátor či obchod bol účastník trhu pôvodcom transakcie (agresor) alebo

pasívny účastník, ktorý zadal objednávku ako prvý (iniciátor). 
Ř Sekcia Detaily "Click and Trade":

· Typ objednávky - charakteristický typ objednávky (BLO - Blok, CON -
Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC - Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI -
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Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN - Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market,
MTL - Market to Limit, SMA - Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok,
VBL - Variabilný blok, OTH - Iné).

· Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku
zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV -
Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and
Float, FAK - Fill and Kill).

· Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV -
Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne
spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

· Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je
možné zobchodovať.

· Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW,
MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price
Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".

· Mena pre cenový limit - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· ID spúšťacieho kontraktu - identifikácia iného kontraktu (spúšťací kontrakt).
· Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky.

Množstvo, ktoré nie je viditeľné pre organizovaný trh.
· Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h,

MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).
· Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému,

pokiaľ nie je  zobchodovaná.
· Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie. 

Ř Sekcia Transakcia:
· Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie.
· Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce obchod.

Ř Sekcia Stav obchodu:
· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - prepojenie obchodu na kontrakt.
· Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok.
· Linkované objednávky - prepojenie viacerých objednávok s obchodom v prípade

špeciálnych podmienok, kde obchod vznikol z viacerých protiobjednávok.
· Hlasová burza - (Áno, Nie).

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikátor organizovaného trhu.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu.
· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy.
· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,

GWh/h, GWh/d, Therm/d...).
· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo

obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.
· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,

Therm/d...).
· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa používa v prípade modifikácie

transakcie, pričom dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity.
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Ř Sekcia Podrobný rozpis obchodu:
· Dátum začiatku - pole je vyplnené len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako

jeden deň.
· Dátum konca - pole je vyplnené len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden

deň.
· Dni týždňa - pole je vyplnené len v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo

množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.
· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový

interval.
· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,

GWh/d, Therm/d...).
· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
· Mena -  (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

Ř Sekcia Intervaly:
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.

3.2.1.3 Modifikovať štandardný kontrakt

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúcich záznamov štandardných kontraktov,
ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -> v stĺpci

Operácie kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" systém zobrazí formulár Reporty v
režime modifikácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:
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Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár
Vytvorenie objednávky.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém
zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

Časť Kontrakty - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia kontraktu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam.  

Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Názov kontraktu :

· BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
· BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
· EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

Ř Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt, FU
- Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na future,
OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

Ř Komodita - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL - Elektrina).

Časť Objednávky - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia objednávky.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam.  

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř Účastník trhu (ID) - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Typ objednávky - (BLO - Blok, CON - Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC -

Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI - Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN - Linkovaná,
LIS - Lineárny krok, MAR - Market, MTL - Market to Limit, SMA - Inteligentná
objednávka, SPR - Spread, STP - Krok, VBL - Variabilný blok, OTH - Iné).

Ř Podmienka zobchodovania - (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume,
MEV - Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and Float,
FAK - Fill and Kill).
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Ř Stav objednávky - (ACT - Aktívna, COV - Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC
- Spárovaná, PMA - Čiastočne spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT -
Stiahnutá, OTH - Iný).

Časť Obchody - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia obchodu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam.  

·  Vytvoriť obchod za protistranu - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Vytvorenie obchodu. Táto operácia vytvorí nový záznam obchodu, kde zmení nákup
na predaj alebo naopak, vymení účastníkov trhu a vymaže ID obchodníka účastníka
trhu a ID obchodníka na organizovanom trhu. Po predvyplnení údajov zobrazí formulár
obchodu na modifikáciu, aby ho používateľ mohol doupravovať následne uložiť.

Opis ďalších položiek v časti Obchody:

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř Účastník trhu (ID) - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Čas transakcie - dátum a čas transakcie.

3.2.1.3.1       Modifikácia kontraktu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho kontraktu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -> v stĺpci

Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Reporty v režime

modifikácie -> v časti Kontrakty v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať
záznam" zobrazí formulár Modifikácia kontraktu.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - identifikátor kontraktu musí byť definovaný ako unikátny identifikátor

na strane účastníka trhu. Nie je potreba, aby ID kontraktu bolo zhodné s ID
kontraktu protistrany. 

· Názov kontraktu - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa
odporúča zadať nasledovné hodnoty:
- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index - po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ vypĺňa názov
indexu, na ktorý je kontrakt fixovaný. Pole Hodnota indexu sa nevypĺňa. Fixácia ceny
na hodnotu indexu na organizovanom trhu. Pre definovanie dohodnutej odchýlky od
hodnoty indexu použite pole "Jednotková cena" v objednávke/obchode. Pole
"Hodnota indexu" ACER v súčasnosti nevyužíva pre definovanie hodnoty indexu.
Konkrétnu hodnotu indexu nie je potrebné v reporte uvádzať.
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. Ak názov indexu nie je jednoznačne určený, je potrebné ho čo
najpresnejšie definovať reťazcom [komodita]-[zóna dodania]-[obdobie dodania]-
[názov indexu]-[názov org. trhu].

- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu
známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 
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· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina).

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri
štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená

transakcia. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného
trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL) v prípade bilaterálneho kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL. 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo
organizovaného trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať obchodné
hodiny 00:00 až 24:00. Počet intervalov (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v
mieste alebo v zóne dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú
hodinu. Pre polnoc ako koniec intervalu je potrebné definovať 0:00, Dátum). Po
kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový interval zodpovedajúci
obchodovanému profilu dodávky. 

· Dátum a čas posledného obchodovania - je dátum a čas posledného možného
obchodovania pre danú obchodnú periódu na organizovanom trhu (v prípade
aukčných trhov je to čas uzávierky). V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného
mimo organizovaného trhu sa toto pole ponechá prázdne. Možnosť výberu

z kalendára .
Ř Sekcia Dodanie:

· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC
odberného miesta typu Z. Pre pridanie nového miesta dodania, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať miesto. 

· Dátum začiatku dodania - je dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.

Možnosť výberu z kalendára .
· Dátum konca dodania - je dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Trvanie - (N - Minúta, H - Hodina, D - Deň, W - Týždeň, M - Mesiac, Q - Štvrťrok, S

- Sezóna, Y - Rok, O - Iné). Všeobecné trvanie dodávky bez špecifikácie presného
dátumu a času začiatku a konca dodávky.

· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky). Viac intervalov
profilu je možné zadať iba v prípade nespojitého obdobia dodávky. Po kliknutí na
tlačidlo Pridať profil používateľ vypĺňa príslušné dni dodávky a dátum začiatku a
konca dodávky.

· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v mieste alebo v zóne
dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú hodinu. Pre polnoc ako
koniec intervalu je potrebné definovať 0:00). Pre pridanie nového intervalu profilu,
používateľ klikne na tlačidlo Pridať interval.

Ř Sekcia Detaily opcie:
· Štýl opcie - štýl opcie zvyčajne definovaný dátumom uplatnenia opcie (A - Americký,

B - Bermudský, E - Európsky, S - Ázijský, O - Iné).
· Typ opcie - typ práva, ktoré má vlastník opcie (P - Put, C - Call, O - Iné).
· Najskorší dátum opcie - posledný dátum, v ktorom má vlastník opcie právo nakúpiť

alebo predať komoditu za špecifickú cenu. V prípade Americkej, Európskej a Ázijskej
opcie môže byť vyplnený iba jeden dátum. V prípade Bermudskej opcie môže byť
vyplnených viac dátumov. Pre pridanie nového dátumu opcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať dátum opcie.

· Realizačná cena opcie - je realizačná cena, pri ktorej vlastník opcie môže nakúpiť
(kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) energetickú komoditu. Kliknutím na šípky
hornej a dolnej úrovni, systém umožní zadefinovať číselnú hodnotu ceny opcie.
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· Mena čiastky - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

Stlačením tlačidla Uložiť sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém zobrazí
potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov.

3.2.1.3.2       Modifikácia objednávky

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúcej objednávky, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -> v stĺpci

Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Reporty v režime

modifikácie -> v časti Objednávky v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať
záznam" zobrazí formulár Modifikácia objednávky.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - číselná hodnota.
· Účastníka trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).
· ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je

zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným
systémom organizovaného trhu.
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· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný
za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu objednávky, ktorým je registrovaný pre potreby
reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 

· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).
· Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z

pohľadu účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
· ID objednávky - unikátny identifikátor objednávky špecifikovaný organizovaným

trhom.
· Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce objednávku. UTI

(Unique transaction Identification). Je to identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje
obchod tak, aby sa dal spárovať report nakupujúceho účastníka trhu s reportom
predávajúceho účastníka trhu. 

· Typ objednávky - (BLO - Blok, CON - Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC -
Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI - Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN -
Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market, MTL - Market to Limit, SMA -
Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok, VBL - Variabilný blok, OTH -
Iné).

· Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku
zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV -
Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and
Float, FAK - Fill and Kill).

Ř Sekcia Stav objednávky:
· Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV -

Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne
spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

· Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému,
pokiaľ nie je zobchodovaná (DAY - Deň, GTC - Platná do zrušenia, GTD - Platná do
dátumu, GTT - Platná do času, SES - Seansa, OTH - Iné).

· Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie. Možnosť výberu

z kalendára .
· Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie. Možnosť výberu

z kalendára .
· Životný cyklus objednávky - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C -

Zrušenie). Špecifikácia, či nahlasovaná objednávka je nová, modifikáciou existujúcej
alebo zrušenie platnej objednávky. V prípade nahlásenia chybnej objednávky do ACER
je možné túto objednávku zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia objednávky
s príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - prepojenie objednávky na kontrakt.
· Previazanie objednávok - prepojenie viacerých objednávok medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok. Pre pridanie novej linkovanej objednávky, používateľ klikne
na tlačidlo Pridať linkovanú objednávku.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).

Ř Sekcia Detail objednávky:
· Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je

možné zobchodovať.
· Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW,

MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).
· Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price

Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".
· Mena pre cenový limit -  (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
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· ID spúšťacieho kontraktu - identifikátor iného kontraktu (spúšťací kontrakt).
· Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky, ktoré nie

je viditeľné pre organizovaný trh. Používa sa v prípade objednávok s príznakom "HVO"
pre podmienku zobchodovania (napr. objednávky typu Iceberg).

· Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h,
MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade
rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne. Pri definovaní väzby kontraktu na index toto pole reprezentuje dohodnutú
odchýlku od hodnoty indexu. Ak odchýlka od indexu nie je, cena sa určí ako nulová.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena objednávky - celková cena objednávky = Celkové predpokladané

množstvo objednávky x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu objednávky -  (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - je konštantný výkon počas trvania dodacej periódy. V

prípade rôzneho jednotkového množstva pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole
ponechá prázdne.

· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,
GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Celkové predpokladané množstvo objednávky - celkové predpokladané množstvo
objednávky = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového predpokladaného množstva objednávky - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

Ř Sekcia Podrobný rozpis objednávky:
· Dátum začiatku - dátum sa vypĺňa v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden

deň.
· Dátum konca - dátum sa vypĺňa v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden

deň.
· Dni týždňa - dni sa vypĺňa v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo

množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.
· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový

interval.
· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,

GWh/d, Therm/d...).
· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 

V prípade rozdielnej ceny alebo množstva v jednotlivých periódach dodania je potrebné
vyplniť podrobný rozpis objednávky. V podrobnom rozpise je povinné vyplniť tie hodnoty,
ktoré sa v jednotlivých periódach líšia. Pre každý záznam s množstvom a/alebo cenou
pre dané obdobie je možné pridať jeden alebo viac časových intervalov, pre ktoré platí
zadané množstvo a/alebo cena. Pre pridanie nových položiek, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať položku.

Ř Sekcia Intervaly:
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.
Pre pridanie nového intervalu, používateľ klikne na tlačidlo Pridať interval.

Stlačením tlačidla Uložiť sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém zobrazí
potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov.
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3.2.1.3.3       Modifikácia obchodu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -> v stĺpci

Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Reporty v režime

modifikácie -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam"
zobrazí formulár Modifikácia obchodu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je

zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným
systémom organizovaného trhu.



66© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný
za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný účet

(Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
· Agresor - indikátor či obchod bol účastník trhu pôvodcom transakcie (agresor) alebo

pasívny účastník, ktorý zadal objednávku ako prvý (iniciátor). Používa sa v prípade
obchodu uzatvorenom na elektronicky alebo hlasovo asistovanej broker platforme.

Ř Sekcia Detaily "Click and Trade":
· Typ objednávky - charakteristický typ objednávky (BLO - Blok, CON -

Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC - Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI -
Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN - Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market,
MTL - Market to Limit, SMA - Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok,
VBL - Variabilný blok, OTH - Iné).

· Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku
zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV -
Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI -
Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and
Float, FAK - Fill and Kill).

· Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV -
Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne
spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

· Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je
možné zobchodovať. Vypĺňa sa iba v prípade, že hodnota v poli Podmienka
zobchodovania je nastavená na "MEV = Minimum Execution Volume".

· Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW,
MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price
Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".

· Mena pre cenový limit - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· ID spúšťacieho kontraktu - identifikácia iného kontraktu (spúšťací kontrakt).
· Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky.

Množstvo, ktoré nie je viditeľné pre organizovaný trh. Používa sa v prípade
objednávok s príznakom "HVO" pre podmienku zobchodovania (napr. objednávky typu
Iceberg).

· Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h,
MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému,
pokiaľ nie je  zobchodovaná.

· Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie. Možnosť výberu

z kalendára .
Ř Sekcia Transakcia:

· Dátum a čas transakcie - časová známka uzatvorenia transakcie. V prípade
bilaterálnych transakcií by mal byť čas zaokrúhlený na najbližšiu minútu. V prípade,
že tento čas nie je k dispozícii, zadáva sa čas „00:01“. Možnosť výberu z kalendára 

.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
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organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

· Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce obchod.
Ř Sekcia Stav obchodu:

· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).
Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - zadáva sa ID kontraktu vytvoreného v predchádzajúcom kroku, ku

ktorému sa zadávaný obchod viaže.
· Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok. Pre pridanie novej linkovanej transakcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať transakciu.

· Linkované objednávky - prepojenie viacerých objednávok s obchodom v prípade
špeciálnych podmienok, kde obchod vznikol z viacerých protiobjednávok.

· Hlasová burza - (Áno, Nie).
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu
sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade

rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne. Pri definovaní väzby kontraktu na index toto pole reprezentuje dohodnutú
odchýlku od hodnoty indexu. Ak odchýlka od indexu nie je, cena sa určí ako nulová.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy. V prípade

rôzneho jednotkového množstva pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole
ponechá prázdne.

· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,
GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo
obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný
ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom
dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity. Možnosť výberu z kalendára

.
Ř Sekcia Podrobný rozpis obchodu:

· Dátum začiatku - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako
jeden deň.

· Dátum konca - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden
deň.

· Dni týždňa - dátum sa zadefinuje v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo
množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.

· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový
interval.

· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,
GWh/d, Therm/d...).

· Čiastka -jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
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· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

V prípade rozdielnej ceny alebo množstva v jednotlivých periódach dodania je potrebné
vyplniť podrobný rozpis objednávky. V podrobnom rozpise je povinné vyplniť tie hodnoty,
ktoré sa v jednotlivých periódach líšia. Pre každý záznam s množstvom a/alebo cenou
pre dané obdobie je možné pridať jeden alebo viac časových intervalov, pre ktoré platí
zadané množstvo a/alebo cena.  Pre pridanie nových položiek, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať položku.

Ř Sekcia Intervaly:
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.
Pre pridanie nového intervalu, používateľ klikne na tlačidlo Pridať interval.

Stlačením tlačidla Uložiť sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém zobrazí
potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov.

3.2.2 Štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo

Ř Vytvoriť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
Ř Prezrieť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
Ř Modifikovať štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo

3.2.2.1 Vytvoriť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového záznamu so základnými údajmi štandardného
kontraktu - pevná cena a množstvo.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt -
pevná cena a množstvo -> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového
štandardného kontraktu - pevná cena a množstvo.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu.
Najskôr musia byť vyplnené všeobecné parametre kontraktu. Následne používateľ vyplní
polia obchodu. 

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu
systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

3.2.2.1.1       Vytvorenie kontraktu

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového kontraktu, na zadanie jeho atribútov a príslušných
údajov.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt -
pevná cena a množstvo -> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového
štandardného kontraktu -> najskôr musia byť vyplnené všeobecné parametre kontraktu, ktoré

sa zobrazia kliknutím na tlačidlo  systém zobrazí formulár Vytvorenie
kontraktu.
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Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie kontraktov sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - identifikátor kontraktu musí byť definovaný ako unikátny identifikátor

na strane účastníka trhu. Nie je potreba, aby ID kontraktu bolo zhodné s ID
kontraktu protistrany.

· Názov kontraktu - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa
odporúča zadať nasledovné hodnoty:
- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index - po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ vypĺňa názov
indexu, na ktorý je kontrakt fixovaný. Pole Hodnota indexu sa nevypĺňa. Fixácia ceny
na hodnotu indexu na organizovanom trhu. Pre definovanie dohodnutej odchýlky od
hodnoty indexu použite pole "Jednotková cena" v objednávke/obchode. Pole
"Hodnota indexu" ACER v súčasnosti nevyužíva pre definovanie hodnoty indexu.
Konkrétnu hodnotu indexu nie je potrebné v reporte uvádzať.



71© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v
kontrakte. Ak názov indexu nie je jednoznačne určený, je potrebné ho čo
najpresnejšie definovať reťazcom [komodita]-[zóna dodania]-[obdobie dodania]-
[názov indexu]-[názov org. trhu].

- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu
známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina).

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri
štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená

transakcia. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného
trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL) v prípade bilaterálneho kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL. 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo
organizovaného trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať obchodné
hodiny 00:00 až 24:00. Počet intervalov (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v
mieste alebo v zóne dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú
hodinu. Pre polnoc ako koniec intervalu je potrebné definovať 0:00), Dátum). Po
kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový interval zodpovedajúci
obchodovanému profilu dodávky. 

Ř Sekcia Dodanie:
· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC

odberného miesta typu Z. Pre pridanie nového miesta dodania, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať miesto. 

· Dátum začiatku dodania - dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Dátum konca dodania - dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky). Viac intervalov

profilu je možné zadať iba v prípade nespojitého obdobia dodávky. Po kliknutí na
tlačidlo Pridať profil používateľ vypĺňa príslušné dni dodávky a dátum začiatku a
konca dodávky.

· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v mieste alebo v zóne
dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú hodinu. Pre polnoc ako
koniec intervalu je potrebné definovať 0:00)) sú lokálne časy (HH:MM) v mieste
alebo v zóne dodania. Pre pridanie nového intervalu profilu, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať interval.

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. Následne používateľ
vyplní polia obchodu, ktoré sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Vytvoriť obchod.

3.2.2.1.2       Vytvorenie obchodu

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového obchodu, na zadanie jeho atribútov a príslušných
údajov.

Navigácia
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Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt -
pevná cena a množstvo -> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového

štandardného kontraktu -> stlačením tlačidla  systém zobrazí formulár
Vytvorenie obchodu.

Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie obchodov sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný

za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 
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· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný účet

(Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
Ř Sekcia Transakcia:

· Dátum a čas transakcie - časová známka uzatvorenia transakcie. V prípade
bilaterálnych transakcií by mal byť čas zaokrúhlený na najbližšiu minútu. V prípade,
že tento čas nie je k dispozícii, zadáva sa čas „00:01“. Možnosť výberu z kalendára 

.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

Ř Sekcia Stav obchodu:
· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).

Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - zadáva sa ID kontraktu vytvoreného v predchádzajúcom kroku, ku

ktorému sa zadávaný obchod viaže.
· Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok. Pre pridanie novej linkovanej transakcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať transakciu.

· Hlasová burza - (Áno, Nie).
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu
sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade

rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy. V prípade

rôzneho jednotkového množstva pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole
ponechá prázdne.

· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,
GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo
obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný
ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom
dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity. Možnosť výberu z kalendára

.
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Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. 

3.2.2.2 Prezrieť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo

Stránka portálu slúži na prezeranie existujúceho záznamu so základnými údajmi štandardného
kontraktu - pevná cena a množstvo.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - pevná

cena a množstvo -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Reporty v režime prezerania štandardného kontraktu - pevná cena a množstvo.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť
na zoznam.

Časť Kontrakty - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Prezeranie kontraktu.

  

Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Názov kontraktu - názov kontraktu. V prípade kontraktu uzatvoreného mimo

organizovaného trhu sa odporúča zadať nasledovné hodnoty:
· BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
· BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
· EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.
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Ř Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt, FU
- Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na future,
OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

Ř Komodita - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL - Elektrina).

Časť Obchody - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Prezeranie obchodu.

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř ID účastníka trhu - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Čas transakcie - dátum a čas transakcie.

3.2.2.2.1       Prezeranie kontraktu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho kontraktu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - pevná

cena a množstvo -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Reporty v režime prezerania -> v časti Kontrakty v stĺpci Operácie sa kliknutím

na ikonku  "Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie kontraktu.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - ID štandardného kontraktu.
· Názov kontraktu:

- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index:
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. 
- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu

známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 
· Komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL - Elektrina).
· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri

štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená
transakcia.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). 
Ř Sekcia Interval obchodovania:

· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na
organizovanom trhu.



77© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

Ř Sekcia Dodanie:
· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC

odberného miesta typu Z.
· Dátum začiatku dodania - dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.
· Dátum konca dodania - dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity.
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky).
· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca) sú lokálne časy (HH:MM) v mieste alebo

v zóne dodania.

3.2.2.2.2       Prezeranie obchodu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - pevná

cena a množstvo -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Reporty v režime prezerania -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku

 "Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie obchodu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:
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Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. 
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný

za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
Ř Sekcia Transakcia:

· Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

Ř Sekcia Stav obchodu:
· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).

Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu.

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - prepojenie obchodu na kontrakt.
· Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok.
· Hlasová burza - (Áno, Nie).

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikátor organizovaného trhu.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu.
· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy.
· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,

GWh/h, GWh/d, Therm/d...).
· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo

obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.
· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,

Therm/d...).
· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný

ako dátum ukončenia dodávky.

3.2.2.3 Modifikovať štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo

Stránka portálu slúži na modifikáciu existujúcich záznamov so základnými údajmi štandardných
kontraktov - pevná cena a množstvo, ktoré sú prístupné zmenám.
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Úpravy už odreportovaného kontraktu, obchodu sa reportujú obdobne, ako nový kontrakt.
Rozdielom je odlišné vyplnenie stavu obchodu v poli „Životný cyklus obchodu“.

Ř V prípade nutnosti upraviť niektorý z údajov odreportovaného kontraktu alebo obchodu
zadá používateľ hodnotu M – Modifikácia, pričom polia, ktorých hodnoty sa zmenili, sa
vypĺňajú s novými hodnotami a nezmenené hodnoty sa ponechajú také, aké boli pri
poslednom nahlásení životného cyklu.

Ř V prípade stornovania chybne odreportovaného kontraktu alebo obchodu zadá používateľ
hodnotu E – Chyba, pričom všetky hodnoty vo formulári sa ponechajú také, aké boli pri
poslednom nahlásení životného cyklu.

Ř V prípade zrušenia alebo predčasného ukončenia odreportovaného kontraktu, alebo
obchodu zadá používateľ hodnotu C – Zrušenie, pričom všetky hodnoty vo formulári sa
ponechajú také, aké boli pri poslednom nahlásení životného cyklu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom Štandardný kontrakt - pevná cena

a množstvo -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" systém zobrazí
formulár Reporty v režime modifikácie štandardného kontraktu - pevná cena a množstvo.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.
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Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém
zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

Časť Kontrakty - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia kontraktu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam.
  

Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Názov kontraktu -  názov kontraktu. V prípade kontraktu uzatvoreného mimo

organizovaného trhu sa odporúča zadať nasledovné hodnoty:
· BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
· BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
· EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

Ř Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt, FU
- Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na future,
OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

Ř Komodita - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL - Elektrina).

Časť Obchody - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia obchodu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam.

·  Vytvoriť obchod za protistranu - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Vytvorenie obchodu. Táto operácia vytvorí nový záznam obchodu, kde zmení nákup
na predaj alebo naopak, vymení účastníkov trhu a vymaže ID obchodníka účastníka
trhu a ID obchodníka na organizovanom trhu. Po predvyplnení údajov zobrazí formulár
obchodu na modifikáciu, aby ho používateľ mohol doupravovať následne uložiť.

  

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř ID účastníka trhu - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Čas transakcie - dátum a čas transakcie.

3.2.2.3.1       Modifikácia kontraktu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho kontraktu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - pevná

cena a množstvo -> v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí
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formulár Reporty v režime modifikácie -> v časti Kontrakty v stĺpci Operácie sa kliknutím

na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Modifikácia kontraktu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - identifikátor kontraktu musí byť definovaný ako unikátny identifikátor

na strane účastníka trhu. Nie je potreba, aby ID kontraktu bolo zhodné s ID
kontraktu protistrany.

· Názov kontraktu - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa
odporúča zadať nasledovné hodnoty:
- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index - po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ vypĺňa názov
indexu, na ktorý je kontrakt fixovaný. Pole Hodnota indexu sa nevypĺňa. Fixácia ceny
na hodnotu indexu na organizovanom trhu. Pre definovanie dohodnutej odchýlky od
hodnoty indexu použite pole "Jednotková cena" v objednávke/obchode. Pole
"Hodnota indexu" ACER v súčasnosti nevyužíva pre definovanie hodnoty indexu.
Konkrétnu hodnotu indexu nie je potrebné v reporte uvádzať.
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. Ak názov indexu nie je jednoznačne určený, je potrebné ho čo
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najpresnejšie definovať reťazcom [komodita]-[zóna dodania]-[obdobie dodania]-
[názov indexu]-[názov org. trhu].

- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu
známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina).

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri
štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená

transakcia. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného
trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL) v prípade bilaterálneho kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL. 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo
organizovaného trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať obchodné
hodiny 00:00 až 24:00. Počet intervalov (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v
mieste alebo v zóne dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú
hodinu. Pre polnoc ako koniec intervalu je potrebné definovať 0:00), Dátum). Po
kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový interval zodpovedajúci
obchodovanému profilu dodávky.

Ř Sekcia Dodanie:
· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC

odberného miesta typu Z. Pre pridanie nového miesta dodania, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať miesto. 

· Dátum začiatku dodania - dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Dátum konca dodania - dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky). Viac intervalov

profilu je možné zadať iba v prípade nespojitého obdobia dodávky. Po kliknutí na
tlačidlo Pridať profil používateľ vypĺňa príslušné dni dodávky a dátum začiatku a
konca dodávky.

· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca - lokálny čas v mieste alebo v zóne
dodania. Ako koniec hodinovej periódy je potrebné použiť celú hodinu. Pre polnoc ako
koniec intervalu je potrebné definovať 0:00)) sú lokálne časy (HH:MM) v mieste
alebo v zóne dodania. Pre pridanie nového intervalu profilu, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať interval.

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. Následne používateľ
modifikuje polia obchodu, ktoré sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Vytvoriť obchod.

3.2.2.3.2       Modifikácia obchodu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - pevná

cena a množstvo -> v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí
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formulár Reporty v režime modifikácie -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím

na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Modifikácia obchodu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný

za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný účet

(Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
Ř Sekcia Transakcia:



84© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

· Dátum a čas transakcie - časová známka uzatvorenia transakcie. V prípade
bilaterálnych transakcií by mal byť čas zaokrúhlený na najbližšiu minútu. V prípade,
že tento čas nie je k dispozícii, zadáva sa čas „00:01“. Možnosť výberu z kalendára 

.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

Ř Sekcia Stav obchodu:
· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).

Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - zadáva sa ID kontraktu vytvoreného v predchádzajúcom kroku, ku

ktorému sa zadávaný obchod viaže.
· Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade

špeciálnych podmienok. Pre pridanie novej linkovanej transakcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať transakciu.

· Hlasová burza - (Áno, Nie).
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu
sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade

rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy. V prípade

rôzneho jednotkového množstva pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole
ponechá prázdne.

· Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh,
GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo
obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný
ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom
dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity. Možnosť výberu z kalendára

.

Stlačením tlačidla Uložiť sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém zobrazí
potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov.

3.2.3 Štandardný kontrakt - diagram

Ř Vytvoriť štandardný kontrakt - diagram
Ř Prezrieť štandardný kontrakt - diagram
Ř Modifikovať štandardný kontrakt - diagram
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3.2.3.1 Vytvoriť štandardný kontrakt - diagram

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového záznamu so základnými údajmi štandardného
kontraktu - diagram.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt -
diagram -> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového štandardného kontraktu
- diagram.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu.
Najskôr musia byť vyplnené všeobecné parametre kontraktu. Následne používateľ vyplní
polia obchodu. 

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu
systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

3.2.3.1.1       Vytvorenie kontraktu

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového kontraktu, na zadanie jeho atribútov a príslušných
údajov.

Navigácia
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Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt -
diagram -> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového štandardného kontraktu

-> stlačením tlačidla  systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu.

Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie kontraktov sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:
Ř Sekcia Základné údaje:

· ID kontraktu - identifikátor kontraktu musí byť definovaný ako unikátny identifikátor
na strane účastníka trhu. Nie je potreba, aby ID kontraktu bolo zhodné s ID
kontraktu protistrany.

· Názov kontraktu - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa
odporúča zadať nasledovné hodnoty:
- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index - po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ vypĺňa názov
indexu, na ktorý je kontrakt fixovaný. Pole "Hodnota indexu" sa nevypĺňa. Fixácia
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ceny na hodnotu indexu na organizovanom trhu. Pre definovanie dohodnutej odchýlky
od hodnoty indexu použite pole "Jednotková cena" v objednávke/obchode. Pole
"Hodnota indexu" ACER v súčasnosti nevyužíva pre definovanie hodnoty indexu.
Konkrétnu hodnotu indexu nie je potrebné v reporte uvádzať.
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. 
- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu

známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 
· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -

Elektrina).
· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri

štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená
transakcia. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného
trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL) v prípade bilaterálneho kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL. 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo
organizovaného trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať obchodné
hodiny 00:00 až 24:00. Počet intervalov (Čas začiatku, Čas konca, Dátum). Po
kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový interval zodpovedajúci
obchodovanému profilu dodávky.

Ř Sekcia Dodanie:
· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC

odberného miesta typu Z. Pre pridanie nového miesta dodania, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať miesto. 

· Dátum začiatku dodania - je dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.

Možnosť výberu z kalendára .
· Dátum konca dodania - je dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky). Viac intervalov

profilu je možné zadať iba v prípade nespojitého obdobia dodávky. Po kliknutí na
tlačidlo Pridať profil používateľ vypĺňa príslušné dni dodávky a dátum začiatku a
konca dodávky.

· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca) sú lokálne časy (HH:MM) v mieste alebo
v zóne dodania. Po kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový
interval zodpovedajúci obchodovanému profilu dodávky.

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. Následne používateľ
vyplní polia obchodu, ktoré sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Vytvoriť obchod.

3.2.3.1.2       Vytvorenie obchodu

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového obchodu, na zadanie jeho atribútov a príslušných
údajov.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť štandardný kontrakt -
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diagram -> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového štandardného kontraktu

-> stlačením tlačidla  systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie obchodov sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný

za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - pole označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný

účet (Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
Ř Sekcia Transakcia:

· Dátum a čas transakcie - časová známka uzatvorenia transakcie. V prípade
bilaterálnych transakcií by mal byť čas zaokrúhlený na najbližšiu minútu. V prípade,
že tento čas nie je k dispozícii, zadáva sa čas „00:01“. Možnosť výberu z kalendára 

.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

Ř Sekcia Stav obchodu:
· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).

Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - zadáva sa ID kontraktu, ktorý je vytvorený v predchádzajúcom kroku,

ku ktorému sa zadávaný obchod viaže.
· Linkované transakcie - zadáva sa iba pri reportingu plnení rámcových

neštandardných kontraktov. Pre pridanie novej linkovanej transakcie, používateľ
klikne na tlačidlo Pridať transakciu.

· Hlasová burza - (Áno, Nie).
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu
sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade

rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX, ...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
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· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo
obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný
ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom
dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity. Možnosť výberu z kalendára

.
Ř Sekcia Podrobný rozpis obchodu - v riadku sa po kliknutí na tlačidlo Pridať položku

zadajú detaily jednotlivých intervalov diagramu (dátum začiatku a konca dodávky, dni
dodávky, množstvo a čiastka). 
· Dátum začiatku - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako

jeden deň.
· Dátum konca - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden

deň.
· Dni týždňa - dátum sa zadefinuje v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo

množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.
· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový

interval.
· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,

GWh/d, Therm/d...).
· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX, ...).

Ř Sekcia Intervaly - kliknutím na tlačidlo Pridať interval sa zadajú časové intervaly pre
vybraný riadok vytvorený v predchádzajúcom kroku. Riadok, pre ktorý používateľ
definuje intervaly, sa vyberie kliknutím do riadku a vybraný riadok je podkreslený svetlo
červenou farbou.
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. 

3.2.3.2 Prezrieť štandardný kontrakt - diagram

Stránka portálu slúži na prezeranie existujúceho záznamu so základnými údajmi štandardného
kontraktu - diagram.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - diagram -

> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v
režime prezerania štandardného kontraktu - diagram.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť
na zoznam.

Časť Kontrakty - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Prezeranie kontraktu.

Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Názov kontraktu - názov kontraktu. V prípade kontraktu uzatvoreného mimo

organizovaného trhu sa odporúča zadať nasledovné hodnoty:
· BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
· BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
· EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

Ř Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt, FU
- Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na future,
OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

Ř Komodita - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL - Elektrina).

Časť Obchody - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Prezeranie obchodu.

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř ID účastníka trhu - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Čas transakcie - dátum a čas transakcie.
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3.2.3.2.1       Prezeranie kontraktu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho kontraktu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - diagram -

> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v

režime prezerania -> v časti Kontrakty v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Prezrieť
záznam" zobrazí formulár Prezeranie kontraktu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
· Názov kontraktu:

- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index:
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. 
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- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu
známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina).

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri
štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená

transakcia.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu.
Ř Sekcia Dodanie:

· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC
odberného miesta typu Z.

· Dátum začiatku dodania - dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.
· Dátum konca dodania - dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity.
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky). Viac intervalov

profilu je možné zadať iba v prípade nespojitého obdobia dodávky.
· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca) sú lokálne časy (HH:MM) v mieste alebo

v zóne dodania.

3.2.3.2.2       Prezeranie obchodu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - diagram -

> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v

režime prezerania -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Prezrieť
záznam" zobrazí formulár Prezeranie obchodu.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. 
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný

za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu. 
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
Ř Sekcia Transakcia:

· Dátum a čas transakcie - časová známka uzatvorenia transakcie.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

Ř Sekcia Stav obchodu:



95© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).
Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - zadefinovaný ID kontraktu, ktorý je vytvorený v predchádzajúcom

kroku, ku ktorému sa zadávaný obchod viaže.
· Linkované transakcie - zobrazené sú iba pri reportingu plnení rámcových

neštandardných kontraktov.
· Hlasová burza - (Áno, Nie).

Ř Sekcia Organizovaný trh:
· Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu

sa odporúča zadať hodnotu XBIL.
· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu

uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.
Ř Sekcia Detail obchodu:

· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade
rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo

obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.
· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,

Therm/d...).
· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný

ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom
dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity.

Ř Sekcia Podrobný rozpis obchodu:
· Dátum začiatku - dátum je zadefinovaný len v prípade, že obdobie dodávky je viac

ako jeden deň.
· Dátum konca - dátum je zadefinovaný len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako

jeden deň.
· Dni týždňa - dátum je zadefinovaný len v prípade, že dodávka s parametrami ceny

a/alebo množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.
· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový

interval.
· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,

GWh/d, Therm/d...).
· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

Ř Sekcia Intervaly:
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.

3.2.3.3 Modifikovať štandardný kontrakt - diagram

Stránka portálu slúži na modifikáciu existujúcich záznamov so základnými údajmi štandardných
kontraktov - diagram, ktoré sú prístupné zmenám.

Úpravy už odreportovaného kontraktu, obchodu sa reportujú obdobne, ako nový kontrakt.
Rozdielom je odlišné vyplnenie stavu obchodu v poli „Životný cyklus obchodu“.
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Ř V prípade nutnosti upraviť niektorý z údajov odreportovaného kontraktu alebo obchodu
zadá používateľ hodnotu M – Modifikácia, pričom polia, ktorých hodnoty sa zmenili, sa
vypĺňajú s novými hodnotami a nezmenené hodnoty sa ponechajú také, aké boli pri
poslednom nahlásení životného cyklu.

Ř V prípade stornovania chybne odreportovaného kontraktu alebo obchodu zadá používateľ
hodnotu E – Chyba, pričom všetky hodnoty vo formulári sa ponechajú také, aké boli pri
poslednom nahlásení životného cyklu.

Ř V prípade zrušenia alebo predčasného ukončenia odreportovaného kontraktu, alebo
obchodu zadá používateľ hodnotu C – Zrušenie, pričom všetky hodnoty vo formulári sa
ponechajú také, aké boli pri poslednom nahlásení životného cyklu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom Štandardný kontrakt - diagram ->

v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" systém zobrazí formulár Reporty
v režime modifikácie štandardného kontraktu - diagram.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie kontraktu.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém
zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

Časť Kontrakty - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia kontraktu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam.  

Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Názov kontraktu -  názov kontraktu. V prípade kontraktu uzatvoreného mimo

organizovaného trhu sa odporúča zadať nasledovné hodnoty:
· BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
· BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
· EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.

Ř Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt, FU
- Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na future,
OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

Ř Komodita - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL - Elektrina).

Časť Obchody - opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia obchodu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam.

·  Vytvoriť obchod za protistranu - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Vytvorenie obchodu. Táto operácia vytvorí nový záznam obchodu, kde zmení nákup
na predaj alebo naopak, vymení účastníkov trhu a vymaže ID obchodníka účastníka
trhu a ID obchodníka na organizovanom trhu. Po predvyplnení údajov zobrazí formulár
obchodu na modifikáciu, aby ho používateľ mohol doupravovať následne uložiť.  

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř ID účastníka trhu - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Čas transakcie - dátum a čas transakcie.
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3.2.3.3.1       Modifikácia kontraktu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho kontraktu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - diagram -

> v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Reporty v

režime modifikácie -> v časti Kontrakty v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať
záznam" zobrazí formulár Modifikácia kontraktu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· ID kontraktu - identifikátor kontraktu musí byť definovaný ako unikátny identifikátor

na strane účastníka trhu. Nie je potreba, aby ID kontraktu bolo zhodné s ID
kontraktu protistrany.

· Názov kontraktu - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa
odporúča zadať nasledovné hodnoty:
- BILCONTRACT - bilaterálny kontrakt, ktorý nevychádza z rámcovej zmluvy.
- BACKLOADING - nahlásenie kontraktu uzatvoreného pred 7. aprílom 2016.
- EXECUTION - realizácia kontraktu, ktorý vychádza z rámcovej zmluvy.
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· Typ kontraktu - (AU - Aukcia, CO - Priebežné obchodovanie, FW - Forward kontrakt,
FU - Future kontrakt, OP - Opcia, OP_FW - Opcia na forward, OP_FU - Opcia na
future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW - Swap (finančný), OT - Iné).

· Fixácia na index - po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ vypĺňa názov
indexu, na ktorý je kontrakt fixovaný. Pole "Hodnota indexu" sa nevypĺňa. Fixácia
ceny na hodnotu indexu na organizovanom trhu. Pre definovanie dohodnutej odchýlky
od hodnoty indexu použite pole "Jednotková cena" v objednávke/obchode. Pole
"Hodnota indexu" ACER v súčasnosti nevyužíva pre definovanie hodnoty indexu.
Konkrétnu hodnotu indexu nie je potrebné v reporte uvádzať.
- Názov indexu - názov indexu, ktorý je použitý pre fixáciu ceny obchodov v

kontrakte. 
- Hodnota indexu - v prípade, že cena indexu nie je v čase uzatvorenia obchodu

známa, pole pre cenu indexu sa ponechá prázdne. 
· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -

Elektrina).
· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu). Pri

štandardnom kontrakte vždy ide o fyzické vyrovnanie.
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - identifikácia organizovaného trhu, na ktorom bola uzatvorená
transakcia. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného
trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL) v prípade bilaterálneho kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL. 

Ř Sekcia Interval obchodovania:
· Obchodné hodiny - sú hodiny, počas ktorých je možné obchodovať na

organizovanom trhu. V prípade bilaterálneho kontraktu uzatvoreného mimo
organizovaného trhu medzi dvoma zmluvnými stranami sa odporúča zadať obchodné
hodiny 00:00 až 24:00. Počet intervalov (Čas začiatku, Čas konca, Dátum). Po
kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový interval zodpovedajúci
obchodovanému profilu dodávky.

Ř Sekcia Dodanie:
· Miesta dodania - miesto alebo zóna dodania. EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC

odberného miesta typu Z. Pre pridanie nového miesta dodania, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať miesto. 

· Dátum začiatku dodania - je dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.

Možnosť výberu z kalendára .
· Dátum konca dodania - je dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Obchodovaný profil - (BL - Base load, PL - Peak load, OP - Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).
· Profily dodávky - (Dni v týždni, Začiatok dodávky, Koniec dodávky). Viac intervalov

profilu je možné zadať iba v prípade nespojitého obdobia dodávky. Po kliknutí na
tlačidlo Pridať profil používateľ vypĺňa príslušné dni dodávky a dátum začiatku a
konca dodávky.

· Intervaly profilu - (Čas začiatku, Čas konca) sú lokálne časy (HH:MM) v mieste alebo
v zóne dodania. Po kliknutí na tlačidlo Pridať interval používateľ vypĺňa časový
interval zodpovedajúci obchodovanému profilu dodávky.

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť. Následne používateľ
modifikuje polia obchodu, ktoré sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Vytvoriť obchod.

3.2.3.3.2       Modifikácia obchodu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia
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Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - diagram -

> v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Reporty v

režime modifikácie -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať
záznam" zobrazí formulár Modifikácia obchodu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný

za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom
účastníka trhu.

· Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre
reportovanie. 

· Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany. 
· Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
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· Spôsob uzatvorenia obchodu - pole označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný
účet (Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).

· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu
účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".

Ř Sekcia Transakcia:
· Dátum a čas transakcie - časová známka uzatvorenia transakcie. V prípade

bilaterálnych transakcií by mal byť čas zaokrúhlený na najbližšiu minútu. V prípade,
že tento čas nie je k dispozícii, zadáva sa čas „00:01“. Možnosť výberu z kalendára 

.
· Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje

obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo
organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre
použitie rovnakého UTI.

Ř Sekcia Stav obchodu:
· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).

Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Referencie:
· ID kontraktu - zadáva sa ID kontraktu, ktorý je vytvorený v predchádzajúcom kroku,

ku ktorému sa zadávaný obchod viaže.
· Linkované transakcie - zadáva sa iba pri reportingu plnení rámcových

neštandardných kontraktov. Pre pridanie novej linkovanej transakcie, používateľ
klikne na tlačidlo Pridať transakciu.

· Hlasová burza - (Áno, Nie).
Ř Sekcia Organizovaný trh:

· Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu
sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

· Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu
uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

Ř Sekcia Detail obchodu:
· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade

rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá
prázdne.

· Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).
· Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované

množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo

obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.
· Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh,

Therm/d...).
· Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný

ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom
dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity. Možnosť výberu z kalendára

.
Ř Sekcia Podrobný rozpis obchodu - v riadku sa po kliknutí na tlačidlo Pridať položku

zadajú detaily jednotlivých intervalov diagramu (dátum začiatku a konca dodávky, dni
dodávky, množstvo a čiastka). 
· Dátum začiatku - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako

jeden deň.
· Dátum konca - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden

deň.
· Dni týždňa - dátum sa zadefinuje v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo

množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.
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· Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový
interval.

· Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h,
GWh/d, Therm/d...).

· Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.
· Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

Ř Sekcia Intervaly - kliknutím na tlačidlo Pridať interval sa zadajú časové intervaly pre
vybraný riadok vytvorený v predchádzajúcom kroku. Riadok, pre ktorý používateľ
definuje intervaly, sa vyberie kliknutím do riadku a vybraný riadok je podkreslený svetlo
červenou farbou.
· Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený

záznam v podrobnom rozpise objednávky.
· Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam

v podrobnom rozpise objednávky.

Stlačením tlačidla Uložiť sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém zobrazí
potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov.

3.2.4 Neštandardný kontrakt

Rámcové kontrakty musia byť reportované skôr než ich plnenie (exekúcia), nakoľko je potrebné
reportovať ich vzájomné previazanie.

Ř Vytvoriť neštandardný kontrakt
Ř Prezrieť neštandardný kontrakt
Ř Modifikovať neštandardný kontrakt

3.2.4.1 Vytvoriť neštandardný kontrakt

Výberom možnosti Vytvoriť neštandardný kontrakt sa zobrazí stránka s prehľadom zadaných
neštandardných kontraktov bez definovaného množstva a/alebo ceny (rámcových kontraktov).

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť neštandardný kontrakt
-> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového neštandardného kontraktu. 

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:
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Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu
systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

3.2.4.1.1       Vytvorenie obchodu

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového obchodu, na zadanie jeho atribútov a príslušných
údajov.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár

Reporty -> stlačením tlačidla  sa zvolí možnosť Vytvoriť neštandardný kontrakt
-> systém zobrazí formulár Reporty v režime pridania nového neštandardného kontraktu ->

stlačením tlačidla  systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.
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Vysvetlenie niektorých polí formulárov pre reportovanie obchodov sú obsiahnuté priamo

v systéme a zobrazí sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo , prípadne pri vypĺňaní
zoznamov vo vnútri formulárov nasmerovaním ukazovateľa na dané pole.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Protistrana - (Účastník trhu (ID), Typ ID účastníka trhu). Identifikátor protistrany,

ktorým je protistrana registrovaná pre reportovanie. Pre pridanie novej protistrany,
používateľ klikne na tlačidlo Pridať protistranu. 

· Príjemcovia - (Príjemca (ID), Typ ID príjemcu). Identifikátor príjemcu obchodu,
ktorým je registrovaný pre potreby reportingu. Zadáva sa v prípade, keď účastník
trhu koná na účet tretej osoby. Pre pridanie nového príjemcu, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať príjemcu. 

· Spôsob uzatvorenia obchodu - označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný účet
(Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).

· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu
účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu).
Ř Sekcia Stav obchodu:

· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).
Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Detail kontraktu:
· ID kontraktu - unikátne ID kontraktu predelený účastníkmi trhu.
· Dátum kontraktu - dátum uzatvorenia modifikácie alebo zrušenia kontraktu v

závislosti od nahlasovaného životného cyklu kontraktu. Možnosť výberu z kalendára

.
· Typ kontraktu - (SO - Spot, FW - Forward, FU - Future, OP - Opcia, OP_FW - Opcia

na forward, OP_FU - Opcia na future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW -
Swap (finančný), OT - Iné).

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina). 

· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade,
že cena nie je známa alebo jednoznačne dohodnutá, toto pole sa ponechá prázdne.

· Mena jednotkovej ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Cenový vzorec - slovné alebo matematické vyjadrenie ceny komodity pomocou

komplexného cenového vzorca. Vypĺňa sa iba v prípade, že cena nie je jednoznačne
definovaná.

 Validačné upozornenie - "Aspoň jedna z položiek "Jednotková cena" a "Cenový
vzorec" musí zostať prázdna!".

· Celková cena kontraktu - celková odhadovaná cena objednávky = Celkové
zobchodované množstvo obchodu x Jednotková cena. Vypĺňa sa iba v prípade, že
cena a množstvo sú známe.

· Mena celkovej ceny kontraktu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Celkové zobchodované množstvo kontraktu - celkové množstvo energie obsiahnuté

v kontrakte. Celkové zobchodované množstvo = Kapacita voliteľnosti objemu x Počet
periód. Vypĺňa sa iba ak je tento údaj dostupný.
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· Jednotka celkového zobchodovaného množstva kontraktu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Voliteľnosť objemu - (Variabilné, Fixné, Min/Max, Komplexné, Iné). Pole sa vypĺňa v
prípade, že v kontrakte je špecifikovaný rozsah objemu, v ktorom sa budúce
množstvo dodávky komodity môže pohybovať.

· Frekvencia voliteľnosti objemu - frekvencia voliteľnosti s akou sa množstvo dodávky
môže upravovať (D - Denne, W - Týždenne, M - Mesačne, Q - Štvrťročne, S -
Sezónne, A - Ročne, O - Iné, H - Hodinovo, X - Po pol hodine).

· Intervaly voliteľnosti objemu - (Kapacita, Jednotka, Dátum začiatku intervalu, Dátum
konca intervalu). V prípade, že je v kontrakte špecifikovaný rozsah objemu, v ktorom
sa budúce množstvo dodávky komodity môže pohybovať, je nutné tento rozsah
definovať tu. Kliknutím na tlačidlo Pridať interval sa zadá spodná hranica rozsahu
objemu a časový interval, pre ktorý platí. Opätovným kliknutím na tlačidlo Pridať
interval sa zadá horná hranica rozsahu objemu a časový interval, pre ktorý platí.

Ř Sekcia Detail indexu:
· Typ indexovej ceny - typ indexu alebo referenčnej ceny použitej definovanej ceny

kontraktu (Fixné, Jednoduchý index, Komplexný cenový vzorec, Iné).
· Fixácia na index - (Názov indexu, Typ indexu, Zdroj indexu, Dátum prvej fixácie,

Dátum poslednej fixácie, Frekvencia fixácií). 
- V prípade fixnej ceny sa v sekcii Detail indexu vyplní iba pole "Typ indexovej ceny"
hodnotou Fixné a Fixácia na index sa nevypĺňa.
- V prípade fixácie na jeden index sa v sekcii Detail indexu vyplní pole "Typ indexovej

ceny" hodnotou Jednoduchý index a po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu
používateľ vypĺňa jeden riadok s detailmi konkrétneho indexu.

- V prípade komplexného cenového vzorca obsahujúceho niekoľko indexov sa v sekcii
Detail indexu vyplní pole "Typ indexovej ceny" hodnotou Komplexný cenový vzorec
a opakovaným kliknutím na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ pridá a vypĺňa
zodpovedajúci počet indexov, na ktoré je kontrakt fixovaný.

- Pokiaľ nie je aplikovateľná žiadna z predchádzajúcich variant, v sekcii Detail indexu
sa vyplní pole "Typ indexovej ceny" hodnotou Iné.

 Ak detail indexu (napr. dátum prvej/poslednej fixácie) nie je známy, ponechajú
sa neznáme polia prázdne a informácia sa doplní dodatočne ako modifikácia životného
cyklu objednávky.

· Opcia - (Forma opcie, Typ opcie, Dátum prvého uplatnenia, Dátum posledného
uplatnenia, Frekvencia uplatňovania). Pre pridanie novej opcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať opciu.

Ř Sekcia Profil dodávky:
· Miesto alebo zóna dodávky - EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC odberného miesta

typu Z. Pre pridanie nového miesta dodávky, používateľ klikne na tlačidlo Pridať
miesto dodávky.

· Dátum začiatku dodávky - dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Dátum konca dodávky - dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára . 
· Typ odberu - (BL - Base load, PL - Peak load, OP-Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť.

3.2.4.2 Prezrieť neštandardný kontrakt

Stránka portálu slúži na prezeranie reportu, ktoré je iba pre neštandardné kontrakty, kde je ako
odosielateľ kontraktu uvedená spoločnosť OKTE, a.s.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Neštandardný kontrakt ->

v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v
režime prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť
na zoznam.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Prezeranie obchodu.

Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Účastník trhu (ID) - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Dátum začiatku dodávky - dátum a čas začiatku dodávky.
Ř Dátum konca dodávky - dátum a čas konca dodávky.

3.2.4.2.1       Prezeranie obchodu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Neštandardný kontrakt ->

v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v

režime prezerania -> v časti Zoznam obchodov v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku 
"Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie obchodu.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
· Protistrana - (Účastník trhu (ID), Typ ID účastníka trhu).  
· Príjemcovia - (Príjemca (ID), Typ ID príjemcu). 
· Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).
· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu

účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".
· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu).

Ř Sekcia Stav obchodu:
· Životný cyklus obchodu - špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou

existujúceho alebo zrušenie platného obchodu. (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E -
Chyba, C - Zrušenie).

Ř Sekcia Detail kontraktu:
· ID kontraktu - unikátne ID kontraktu predelený účastníkmi trhu.
· Dátum kontraktu - dátum uzatvorenia modifikácie alebo zrušenia kontraktu v

závislosti od nahlasovaného životného cyklu kontraktu. 
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· Typ kontraktu - (SO - Spot, FW - Forward, FU - Future, OP - Opcia, OP_FW - Opcia
na forward, OP_FU - Opcia na future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW -
Swap (finančný), OT - Iné).

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina). 

· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu.
· Mena jednotkovej ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Cenový vzorec - slovné alebo matematické vyjadrenie ceny komodity pomocou

komplexného cenového vzorca. 
· Celková cena kontraktu - celková odhadovaná cena objednávky = Celkové

zobchodované množstvo obchodu x Jednotková cena.
· Mena celkovej ceny kontraktu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Celkové zobchodované množstvo kontraktu - celkové množstvo energie obsiahnuté

v kontrakte. Celkové zobchodované množstvo = Kapacita voliteľnosti objemu x Počet
periód. 

· Jednotka celkového zobchodovaného množstva kontraktu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Voliteľnosť objemu - (Variabilné, Fixné, Min/Max, Komplexné, Iné). 
· Frekvencia voliteľnosti objemu - frekvencia voliteľnosti s akou sa množstvo dodávky

môže upravovať (D - Denne, W - Týždenne, M - Mesačne, Q - Štvrťročne, S -
Sezónne, A - Ročne, O - Iné, H - Hodinovo, X - Po pol hodine).

· Intervaly voliteľnosti objemu - (Kapacita, Jednotka, Dátum začiatku intervalu, Dátum
konca intervalu). 

Ř Sekcia Detail indexu:
· Typ indexovej ceny - typ indexu alebo referenčnej ceny použitej definovanej ceny

kontraktu (Fixné, Jednoduchý index, Komplexný cenový vzorec, Iné).
· Fixácia na index - (Názov indexu, Typ indexu, Zdroj indexu, Dátum prvej fixácie,

Dátum poslednej fixácie, Frekvencia fixácií). 
· Opcia - (Forma opcie, Typ opcie, Dátum prvého uplatnenia, Dátum posledného

uplatnenia, Frekvencia uplatňovania).
Ř Sekcia Profil dodávky:

· Miesto alebo zóna dodávky - EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC odberného miesta
typu Z.

· Dátum začiatku dodávky - dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity.
· Dátum konca dodávky - dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity.
· Typ odberu - (BL - Base load, PL - Peak load, OP-Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).

3.2.4.3 Modifikovať neštandardný kontrakt

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúcich reportov neštandardných kontraktov,
ktoré sú prístupné zmenám.

Úpravy už odreportovaného obchodu sa reportujú obdobne, ako nový obchod. Rozdielom je
odlišné vyplnenie stavu obchodu v poli „Životný cyklus obchodu“.
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Ř V prípade nutnosti upraviť niektorý z údajov odreportovaného obchodu zadá používateľ
hodnotu M – Modifikácia, pričom polia, ktorých hodnoty sa zmenili, sa vypĺňajú s novými
hodnotami a nezmenené hodnoty sa ponechajú také, aké boli pri poslednom nahlásení
životného cyklu.

Ř V prípade stornovania chybne odreportovaného obchodu zadá používateľ hodnotu E –
Chyba, pričom všetky hodnoty vo formulári sa ponechajú také, aké boli pri poslednom
nahlásení životného cyklu.

Ř V prípade zrušenia alebo predčasného ukončenia odreportovaného obchodu zadá
používateľ hodnotu C – Zrušenie, pričom všetky hodnoty vo formulári sa ponechajú také,
aké boli pri poslednom nahlásení životného cyklu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Neštandardný kontrakt ->

v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" systém zobrazí formulár Reporty
v režime modifikácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Vytvorenie obchodu.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém
zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - stlačením tlačidla sa zobrazí dokument v .PDF formáte
(bližšie informácie pre zadávanie OTC transakcií).

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár
Modifikácia obchodu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vymaže aktuálny záznam. 
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Ř Poradové číslo - číselná hodnota.
Ř ID kontraktu - identifikácia kontraktu.
Ř Účastník trhu (ID) - identifikácia účastníka trhu.
Ř Nákup / Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).
Ř Dátum začiatku dodávky - dátum a čas začiatku dodávky.
Ř Dátum konca dodávky - dátum a čas konca dodávky.

3.2.4.3.1       Modifikácia obchodu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Neštandardný kontrakt ->

v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Reporty v

režime modifikácie -> v časti Zoznam obchodov v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku 
"Modifikovať záznam" zobrazí formulár Modifikácia obchodu.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Poradové číslo - poradové číslo pre uvedenie postupnosti obchodov. Defaultne je

zadané automaticky a odporúča sa nemeniť ho.
· Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby

reportingu.
· Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).
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· Protistrana - (Účastník trhu (ID), Typ ID účastníka trhu). Identifikátor protistrany,
ktorým je protistrana registrovaná pre reportovanie. Pre pridanie novej protistrany,
používateľ klikne na tlačidlo Pridať protistranu. 

· Príjemcovia - (Príjemca (ID), Typ ID príjemcu). Identifikátor príjemcu obchodu,
ktorým je registrovaný pre potreby reportingu. Zadáva sa v prípade, keď účastník
trhu koná na účet tretej osoby. Pre pridanie nového príjemcu, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať príjemcu. 

· Spôsob uzatvorenia obchodu - označuje, či je kontrakt realizovaný na vlastný účet
(Sám za seba) alebo na účet klienta (Cez agenta).

· Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu
účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".

· Spôsob vyrovnania - (P - Fyzicky, C - Peňažne, O - Voliteľné pre protistranu).
Ř Sekcia Stav obchodu:

· Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).
Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo
zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je
možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s
príznakom "E-chyba".

Ř Sekcia Detail kontraktu:
· ID kontraktu - unikátne ID kontraktu predelený účastníkmi trhu.
· Dátum kontraktu - dátum uzatvorenia modifikácie alebo zrušenia kontraktu v

závislosti od nahlasovaného životného cyklu kontraktu. Možnosť výberu z kalendára

.
· Typ kontraktu - (SO - Spot, FW - Forward, FU - Future, OP - Opcia, OP_FW - Opcia

na forward, OP_FU - Opcia na future, OP_SW - Opcia na swap, SP - Spread, SW -
Swap (finančný), OT - Iné).

· Energetické komodity - energetická komodita dodávaného produktu (NG - Plyn, EL -
Elektrina). 

· Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade,
že cena nie je známa alebo jednoznačne dohodnutá, toto pole sa ponechá prázdne.

· Mena jednotkovej ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Cenový vzorec - slovné alebo matematické vyjadrenie ceny komodity pomocou

komplexného cenového vzorca. Vypĺňa sa iba v prípade, že cena nie je jednoznačne
definovaná.

 Validačné upozornenie - "Aspoň jedna z položiek "Jednotková cena" a "Cenový
vzorec" musí zostať prázdna!".

· Celková cena kontraktu - celková odhadovaná cena objednávky = Celkové
zobchodované množstvo obchodu x Jednotková cena. Vypĺňa sa iba v prípade, že
cena a množstvo sú známe.

· Mena celkovej ceny kontraktu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...). 
· Celkové zobchodované množstvo kontraktu - celkové množstvo energie obsiahnuté

v kontrakte. Celkové zobchodované množstvo = Kapacita voliteľnosti objemu x Počet
periód. Vypĺňa sa iba ak je tento údaj dostupný.

· Jednotka celkového zobchodovaného množstva kontraktu - (KWh, MWh, GWh,
Therm/d...).

· Voliteľnosť objemu - (Variabilné, Fixné, Min/Max, Komplexné, Iné). Pole sa vypĺňa v
prípade, že v kontrakte je špecifikovaný rozsah objemu, v ktorom sa budúce
množstvo dodávky komodity môže pohybovať.

· Frekvencia voliteľnosti objemu - frekvencia voliteľnosti s akou sa množstvo dodávky
môže upravovať (D - Denne, W - Týždenne, M - Mesačne, Q - Štvrťročne, S -
Sezónne, A - Ročne, O - Iné, H - Hodinovo, X - Po pol hodine).

· Intervaly voliteľnosti objemu - (Kapacita, Jednotka, Dátum začiatku intervalu, Dátum
konca intervalu). V prípade, že je v kontrakte špecifikovaný rozsah objemu, v ktorom
sa budúce množstvo dodávky komodity môže pohybovať, je nutné tento rozsah
definovať tu. Kliknutím na tlačidlo Pridať interval sa zadá spodná hranica rozsahu
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objemu a časový interval, pre ktorý platí. Opätovným kliknutím na tlačidlo Pridať
interval sa zadá horná hranica rozsahu objemu a časový interval, pre ktorý platí.

Ř Sekcia Detail indexu:
· Typ indexovej ceny - typ indexu alebo referenčnej ceny použitej definovanej ceny

kontraktu (Fixné, Jednoduchý index, Komplexný cenový vzorec, Iné).
· Fixácia na index - (Názov indexu, Typ indexu, Zdroj indexu, Dátum prvej fixácie,

Dátum poslednej fixácie, Frekvencia fixácií). 
- V prípade fixnej ceny sa v sekcii Detail indexu vyplní iba pole "Typ indexovej ceny"
hodnotou Fixné a Fixácia na index sa nevypĺňa.
- V prípade fixácie na jeden index sa v sekcii Detail indexu vyplní pole "Typ indexovej

ceny" hodnotou Jednoduchý index a po kliknutí na tlačidlo Pridať fixáciu
používateľ vypĺňa jeden riadok s detailmi konkrétneho indexu.

- V prípade komplexného cenového vzorca obsahujúceho niekoľko indexov sa v sekcii
Detail indexu vyplní pole "Typ indexovej ceny" hodnotou Komplexný cenový vzorec
a opakovaným kliknutím na tlačidlo Pridať fixáciu používateľ pridá a vypĺňa
zodpovedajúci počet indexov, na ktoré je kontrakt fixovaný.

- Pokiaľ nie je aplikovateľná žiadna z predchádzajúcich variant, v sekcii Detail indexu
sa vyplní pole "Typ indexovej ceny" hodnotou Iné.

 Ak detail indexu (napr. dátum prvej/poslednej fixácie) nie je známy, ponechajú
sa neznáme polia prázdne a informácia sa doplní dodatočne ako modifikácia životného
cyklu objednávky.

· Opcia - (Forma opcie, Typ opcie, Dátum prvého uplatnenia, Dátum posledného
uplatnenia, Frekvencia uplatňovania). Pre pridanie novej opcie, používateľ klikne na
tlačidlo Pridať opciu.

Ř Sekcia Profil dodávky:
· Miesto alebo zóna dodávky - EIC bilančnej zóny typu Y alebo EIC odberného miesta

typu Z. Pre pridanie nového miesta dodávky, používateľ klikne na tlačidlo Pridať
miesto dodávky.

· Dátum začiatku dodávky - dátum, v ktorý začína dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára .
· Dátum konca dodávky - dátum, v ktorý končí dodávka danej komodity. Možnosť

výberu z kalendára . 
· Typ odberu - (BL - Base load, PL - Peak load, OP-Off - Peak load, BH -

Hodiny/Blokové hodiny, SH - Shaped, GD - Plynárenský deň, OT - Iné).

Po vyplnení relevantných polí formulára používateľ klikne na tlačidlo Uložiť.
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3.2.5 Elektrina - Prenos - Kapacitné práva

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár
Reporty -> Typ reportu "Elektrina - Prenos - Kapacitné práva" -> v zozname reportov sa
označí riadok s reportom - Elektrina - Prenos - Kapacitné práva.

V zozname reportov, ak je záznam uvedený svetlosivým písmom znamená to, že bol daný report
v režime prezerania. Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené
nad záznamami. Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo
hromadne pre vybraný zoznam záznamov:

Opis položiek formulára Reporty:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Zobraziť report vo formáte XML - kliknutím na ikonku systém zobrazí report v XML
formáte:
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·  Zobraziť potvrdenie ACER - potvrdenie ACER sa zobrazuje v závislosti od stavu
reportu (Potvrdený, Zamietnutý). Kliknutím na ikonku systém zobrazí dialóg 
Potvrdenie:

Opis ďalších položiek formulára Reporty:

Ř Číslo - jednoznačný identifikátor reportu ACER.
Ř Stav spracovania - (Neschválený, Odoslaný, Potvrdený, Zamietnutý, Spracovávaný na

strane ACER, Spracovávaný na strane RRM, Neodoslaný, Neodosiela sa).
Ř Odosielateľ - názov odosielateľa.
Ř Odosielateľ (ID) - identifikátor odosielateľa.
Ř Odosielateľ (Typ ID) - (ACE, LEI, MIC, BIL).
Ř ID kontraktov - identifikátor kontraktov.
Ř Začiatok obdobia - začiatok obdobia dodávky.
Ř Koniec obdobia - koniec obdobia dodávky.
Ř Typ - (Elektrina - Prenos - Práva).
Ř Počet transakcií - číselná hodnota.
Ř Vytvorenie - dátum a čas vytvorenia záznamu. Pre reporty vytvorené cez WS (webové

služby) sa rovná Dátumu vytvorenia.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril report do ACER.
Ř Odoslanie - dátum a čas odoslania reportu do ACER.
Ř Schválenie - dátum schválenia záznamu pre odoslanie do ACER. Pre reporty zadané cez

portál sa rovná Dátumu spustenia operácie Schváliť kontrakt.
Ř Vytvorenie potvrdenia - dátum a čas vytvorenia potvrdenia reportu do ACER.

3.3 Účastníci trhu

Stránka portálu zastrešuje správu údajov subjektov na trhu s elektrinou s povinnosťou
reportingu vrátane súborov/príloh a ich zaradenie do rolí. Za účastníka trhu sa považuje každá
osoba, ktorá uzatvára transakcie, vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom
alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou. Subjekty, ktoré reportujú údaje, musia byť
registrované u ACER spôsobom, ktorý umožní ich jednoznačnú identifikáciu. Ak účastník trhu
vykonáva transakcie, ktoré je potrebné oznámiť ACER, je povinný registrovať sa u jedného
národného regulačného orgánu (podľa sídla, bydliska alebo miesta podnikania), resp. je povinný
predložiť registračný formulár národnému regulačnému orgánu pred začatím takejto transakcie.
Vnútroštátny register účastníkov trhu zriaďuje národný regulačný orgán (v našom prípade
ÚRSO).

Rola "Účastník trhu" umožňuje v systéme sprístupnenie takých informácií/operácií, na ktoré má
daný používateľ právo prezerania, vytvárania alebo modifikácie. Zároveň to zabezpečuje
ochranu údajov ostatných účastníkov trhu. 

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Účastníci trhu -> systém sprístupní formulár
Účastníci trhu.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami.
Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne
pre vybraný zoznam záznamov:

Ř Platnosť rolí - (Len platné - štandardne predvolená hodnota, Len neplatné, Všetky, Bez
pridelených rolí).

Ř  - pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky
a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.

Ř  - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je
zoznam aktualizovaný.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára Účastníci trhu:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Účastníci trhu v
režime prezerania.

Ř EIC - EIC identifikátor subjektu.
Ř Obchodné meno - obchodné meno účastníka trhu.
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Ř Externý identifikátor - identifikátor (30 znakov).
Ř Typ ex. id. - (ACE, LEI, MIC, BIL).
Ř IČO - identifikačné číslo organizácie.
Ř IČ DPH - identifikačné číslo pre Daň z pridanej hodnoty.
Ř DIČ - daňové identifikačné číslo.
Ř Rola účastníka trhu - (Účastník trhu, Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, Organizátor

trhu). V zozname sa zobrazí záznam pre každú dvojicu Účastník trhu. Rola, teda účastník
trhu sa zobrazí v zozname toľkokrát, koľko má rolí.

 V zozname sa zobrazí záznam ÚT aj v prípade, že nemá priradenú žiadnu rolu, vtedy
sú položky Rola, Číslo povolenia, Platnosť od, Platnosť do nevyplnené. Zobrazuje sa v
režime filtra Platnosť rolí = Všetky / Len neplatné.

Ř Platnosť od - dátum alebo interval začiatku platnosti zmluvy.
Ř Platnosť do - dátum alebo interval ukončenia platnosti zmluvy.
Ř Číslo zmluvy - identifikačné číslo zmluvy účastníka trhu.
Ř Identifikátor VS - identifikátor variabilného symbolu (3 znaky).
Ř Reportovať transakcie ISOT - (Áno, Nie).
Ř Modifikácia - dátum a čas modifikácie záznamu.

3.3.1 Prezeranie účastníka trhu

Stránka portálu slúži na prezeranie kmeňových údajov definovaných účastníkov trhu
v databáze.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Účastníci trhu -> systém sprístupní formulár

Účastníci trhu -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Účastníci trhu v režime prezerania.



117© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek záložky Všeobecné údaje:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Obchodné meno - obchodné meno účastníka trhu.
· Identifikátor (EIC) - EIC identifikátor subjektu (16 znakov).
· Externý identifikátor - (30 znakov).
· Typ externého identifikátora - (ACE, LEI, MIC, BIL).
· IČO - identifikačné číslo organizácie. 
· IČ DPH - identifikačné číslo pre Daň z pridanej hodnoty.
· DIČ - daňové identifikačné číslo.
· Číslo zmluvy - identifikačné číslo zmluvy účastníka trhu.
· Identifikátor variabilného symbolu - identifikátor variabilného symbolu (3 znaky).

Ř Sekcia Reportovanie transakcií:
· Reportovať transakcie ISOT - (Áno, Nie).

Ř Adresa sídla:
· Ulica - ulica sídla účastníka trhu.
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· Súpisné číslo - súpisné číslo sídla účastníka trhu.
· Orientačné číslo - orientačné číslo sídla účastníka trhu.
· PSČ - poštové smerovacie číslo sídla účastníka trhu.
· Mesto - mesto sídla účastníka trhu.
· Štát - štát sídla účastníka trhu, možnosť výberu z ponuky.

Ř Sekcia Korešpondenčná adresa:
· Ulica - ulica korešpondenčnej adresy účastníka trhu.
· Súpisné číslo - súpisné číslo korešpondenčnej adresy účastníka trhu.
· Orientačné číslo - orientačné číslo korešpondenčnej adresy účastníka trhu.
· PSČ - poštové smerovacie číslo korešpondenčnej adresy účastníka trhu.
· Mesto - mesto korešpondenčnej adresy účastníka trhu.
· Štát - štát korešpondenčnej adresy účastníka trhu, možnosť výberu z ponuky.

Ř Sekcia Kontaktné údaje:
· Telefónne číslo - telefónne číslo účastníka trhu.
· E-mailová adresa - e-mailová adresa účastníka trhu.
· Webové sídlo - webové sídlo účastníka trhu.

Ř Sekcia Informácie o zázname:
· Identifikátor záznamu - kód záznamu.
· Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam účastníka trhu.
· Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia záznamu účastníka trhu.
· Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam účastníka trhu.
· Dátum modifikácie - dátum poslednej modifikácie záznamu účastníka trhu.

Záložka Roly

V záložke má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř Platnosť rolí - (Všetky - štandardne prednastavená hodnota, Len platné, Len neplatné).

Ř  - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je
zoznam aktualizovaný.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať konkrétny zoznam tabuľky do XLSX, CSV
súboru.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Typ - (Účastník trhu).
Ř Začiatok platnosti - dátum začiatku platnosti obdobia danej roly.
Ř Koniec platnosti - dátum ukončenia platnosti obdobia danej roly.
Ř Platná - aktuálna platnosť roly (Áno/Nie).
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Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam roly účastníka trhu.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia záznamu roly účastníka trhu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam roly účastníka trhu.
Ř Dátum modifikácie - dátum a čas poslednej modifikácie záznamu roly účastníka trhu.

Záložka Prílohy - príloha v účastníkoch trhu môže slúžiť pre uchovanie napr. kópie zmluvy.

V záložke má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - kliknutím na ikonku systém zobrazí štandardný systémový dialóg
pre preberanie súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového
prehliadača.

Na obrázku v bode 2. Štandardný dialóg v internetovom prehliadači "Internet
Explorer" systém umožňuje tlačidlom Otvoriť priame zobrazenie súboru (napr. kópia
Zmluvy) - v DOCX, JPG, PDF formáte ...

... alebo výber umiestnenia súboru v súborovom systéme používateľa a jeho
uloženie pod zadaným názvom. Funkčnosť je možné ukončiť (bez otvorenia, resp.
uloženia súboru na vybrané miesto) zatvorením dialógového okna tlačidlom Zrušiť. 

Ř Názov súboru - názov a typ (docx, xlsx, jpg atď.) prílohy definovaný účastníkom trhu.
Pokiaľ nie je definovaný, za názov prílohy sa dosadí názov súboru prílohy.
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Ř Veľkosť súboru (KB) - veľkosť súboru v KB na 2 desatinné miesta (max. 10 MB).
Ř Vytvoril - meno zadávateľa súboru.
Ř Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia prílohy.

3.4 Reklamácie

Stránka portálu slúži na zobrazenie zoznamu údajov zaevidovaných reklamácií v systéme.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reklamácie -> systém sprístupní formulár
Reklamácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami.
Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne
pre vybraný zoznam záznamov:

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Reklamácie v režime pridania novej
reklamácie.

Ř  - pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky
a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
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Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára Reklamácie:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reklamácie v
režime prezerania. 

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reklamácie v
režime modifikácie. 

Ř ID - identifikačný kód záznamu reklamácie.
Ř Stav - (Zadaná, Riešená, Potrebný zásah zadávateľa, Ukončená zadávateľom,

Vyriešená, Zamietnutá, Zamietnutá a postúpená).
Ř Obdobie od - začiatok reklamovaného obdobia.
Ř Obdobie do - koniec reklamovaného obdobia.
Ř Zadávateľ - zadávateľ reklamácie.
Ř Zadávateľ (EIC) - identifikátor zadávateľa.
Ř Dátum podania - dátum a čas podania reklamácie.
Ř Riešiteľ - riešiteľ, ktorému bolo pridelené riešenie reklamácie.
Ř Predp. uk. - predpokladaný termín ukončenia reklamácie.
Ř Skutočné uk. - skutočný termín ukončenia reklamácie.
Ř Modifikácia - dátum a čas modifikácie reklamácie.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý reklamáciu modifikoval.

3.4.1 Vytvorenie reklamácie

Stránka portálu slúži na vytvorenie nového záznamu so základnými údajmi reklamácie. Ak
reklamáciu zadáva účastník trhu, tak je prednastavený tento Účastník trhu bez možnosti zmeny
nastavenia. Ak reklamáciu zadáva Operátor meraní, resp. Administrátor, jedná sa o nepriame
zadanie reklamácie, ktorá prišla od účastníka trhu inou cestou (e-mail, fax, list, ...). Hodnotu
zadávateľa je možné neskôr zmeniť.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reklamácie -> systém sprístupní formulár

Reklamácie -> stlačením tlačidla  "Vytvoriť nový záznam" systém zobrazí formulár
Reklamácie v režime pridania novej reklamácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu
systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov.

Ř  - príloha umožňuje poskytnúť doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú
reklamácie (napr. vlastné logy, výpisy z databáz, vlastné výpočty a pod.). Priložiť je
možné len jeden súbor. Pomocou voľby "Pridať prílohu" systém zobrazí dialógové okno
Nahratie súboru.
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Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek záložky Všeobecné údaje:

Ř Sekcia Základné údaje:

· Začiatok obdobia - začiatok reklamovaného obdobia. Možnosť výberu z kalendára 
.

· Koniec obdobia - začiatok reklamovaného obdobia. Možnosť výberu z kalendára .
· Dátum podania reklamácie - štandardne je dátum nastavený na aktuálny deň.

Ř Sekcia Komunikácia:
· Popis - text opisujúci reklamáciu, v prípade zamietnutia ide o opis dôvodu zamietnutia

reklamácie.
Ř Sekcia Kontaktné údaje zadávateľa:

· Meno a priezvisko kontaktnej osoby - meno a priezvisko kont. osoby.
· E-mail - emailová adresa kont. osoby.
· Telefón - telefóne číslo kont. osoby.

Záložka Prílohy - potrebné je zvoliť operáciu Pridať prílohu.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - kliknutím na ikonku systém zobrazí štandardný systémový dialóg
pre preberanie súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového
prehliadača.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonu systém vyzve používateľa, aby potvrdil
svoj úmysel odstrániť aktuálny súbor prílohy. 

Ř Názov súboru - názov a typ (docx, xlsx, jpg atď.) prílohy definovaný zadávateľom
reklamácie. Pokiaľ nie je definovaný, za názov prílohy sa dosadí názov súboru prílohy.

Ř Veľkosť súboru (KB) - veľkosť súboru v KB na 2 desatinné miesta (max. 10 MB).
Ř Vytvoril - meno zadávateľa súboru.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia prílohy.

3.4.2 Prezeranie reklamácie

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov v existujúcom zozname reklamácií, ktoré je možné
modifikovať.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reklamácie -> systém sprístupní formulár

Reklamácie -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Reklamácie v režime prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - stlačením tlačidla systém sprístupní formulár Reklamácie v režime
modifikácie.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek záložky Všeobecné údaje:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Zadávateľ - účastník trhu danej reklamácie.
· Začiatok obdobia - začiatok reklamovaného obdobia.
· Koniec obdobia - začiatok reklamovaného obdobia.
· Dátum podania reklamácie - dátum podania reklamácie.

Ř Sekcia Riešenie reklamácie:
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· Stav - (Zadaná, Riešená, Potrebný zásah zadávateľa, Ukončená zadávateľom,
Vyriešená, Zamietnutá, Zamietnutá a postúpená).

· Dátum predpokladaného ukončenia - dátum, kedy sa dá predpokladať ukončenie
reklamácie. Vyplnený je automaticky v zmysle legislatívy na základe dátumu podania
reklamácie a legislatívne definovanej lehoty pre vysporiadanie reklamácie (definované
pre všetky typy predmetov reklamácie).

· Dátum ukončenia reklamácie - dátum a čas ukončenia reklamácie (zamietnutie alebo
akceptácia/vyriešenie reklamácie).

· Riešiteľ - identifikácia priradeného riešiteľa reklamácie. Ide o časovo závislý údaj,
v rámci životného cyklu. Reklamáciu môže riešiť viacero riešiteľov. 

Ř Sekcia Komunikácie:
· História komunikácie - história opisujúca priebeh procesu reklamácie, napr. v prípade

zamietnutia ide o opis dôvodu zamietnutia reklamácie.
Ř Sekcia Kontaktné údaje zadávateľa:

· Meno a priezvisko kontaktnej osoby - meno a priezvisko kont. osoby.
· E-mail - emailová adresa kont. osoby.
· Telefón - telefóne číslo kont. osoby.

Ř Sekcia Informácie o zázname:
· Kód - identifikačný kód záznamu reklamácie.
· Vytvoril - meno zadávateľa reklamácie.
· Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia.
· Modifikoval - meno používateľa, ktorý reklamáciu modifikoval.
· Dátum modifikácie - dátum modifikácie.

Záložka Prílohy - potrebné je zvoliť operáciu Pridať prílohu.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - kliknutím na ikonku systém zobrazí štandardný systémový dialóg
pre preberanie súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového
prehliadača.

Ř Názov súboru - názov a typ prílohy (.txt, .docx, .xlsx, .jpg atď.) definovaný
zadávateľom reklamácie. Pokiaľ nie je definovaný, za názov prílohy sa dosadí názov
súboru prílohy.

Ř Veľkosť súboru (KB) - veľkosť súboru v KB na 2 desatinné miesta (max. 10 MB).
Ř Vytvoril - meno zadávateľa súboru.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia prílohy.
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Záložka Priebeh reklamácie 

Opis položiek:

Ř Stav - (Zadaná, Riešená, Vyriešená, Potrebný zásah zadávateľa, Zamietnutá,
Zamietnutá a postúpená, Ukončená zadávateľom).

Ř Dátum od - dátum začiatku platnosti daného stavu.
Ř Dátum do - dátum ukončenia platnosti daného stavu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý modifikoval stav reklamácie.
Ř Dátum modifikácie - dátum a čas modifikácie stavu reklamácie.

3.4.3 Modifikácia reklamácie

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúcej reklamácie, ktoré sú prístupné zmenám.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reklamácie -> systém sprístupní formulár

Reklamácie -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Modifikovať záznam" systém zobrazí
formulár Reklamácie v režime modifikácie.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu
systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov.   

Ř  - stav (vyriešená), príloha umožňuje poskytnúť doplňujúce informácie,
ktoré sa týkajú reklamácie (napr. vlastné logy, výpisy z databáz, vlastné výpočty a
pod.). Priložiť je možné len jeden súbor. Pomocou voľby "Pridať prílohu" systém otvorí
dialógové okno Nahratie súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek záložky Všeobecné údaje:

Ř Sekcia Základné údaje:

· Začiatok obdobia - začiatok reklamovaného obdobia. Možnosť výberu z kalendára 
.

· Koniec obdobia - začiatok reklamovaného obdobia. Možnosť výberu z kalendára .
· Dátum podania reklamácie - štandardne nastavený aktuálny deň.

Ř Sekcia Riešenie reklamácie:
· Stav - (Zadaná, Riešená, Potrebný zásah zadávateľa, Ukončená zadávateľom,

Vyriešená, Zamietnutá, Zamietnutá a postúpená).
· Dátum predpokladaného ukončenia - dátum, kedy sa dá predpokladať ukončenie

reklamácie. Vyplnený je automaticky v zmysle legislatívy na základe dátumu podania
reklamácie a legislatívne definovanej lehoty pre vysporiadanie reklamácie (definované
pre všetky typy predmetov reklamácie).
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· Dátum ukončenia reklamácie - dátum a čas ukončenia reklamácie (zamietnutie alebo
akceptácia/vyriešenie reklamácie).

· Poznámka - text poznámky k reklamácii (max. 1024 znakov), ktorá je prístupná len
pre používateľovi v rolách Operátor, Administrátor.

· Riešiteľ - identifikácia priradeného riešiteľa reklamácie. Ide o časovo závislý údaj,
v rámci životného cyklu. Reklamáciu môže riešiť viacero riešiteľov. 

Ř Sekcia Komunikácie:
· História komunikácie - história opisujúca priebeh procesu reklamácie, napr. v prípade

zamietnutia ide o opis dôvodu zamietnutia reklamácie.
Ř Sekcia Kontaktné údaje zadávateľa:

· Meno a priezvisko kontaktnej osoby - meno a priezvisko kont. osoby.
· E-mail - emailová adresa kont. osoby.
· Telefón - telefóne číslo kont. osoby.

Ř Sekcia Informácie o zázname:
· Kód - identifikačný kód záznamu reklamácie.
· Vytvoril - meno zadávateľa reklamácie.
· Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia.
· Modifikoval - meno používateľa, ktorý reklamáciu modifikoval.
· Dátum modifikácie - dátum modifikácie.

Záložka Prílohy - potrebné je zvoliť operáciu Pridať prílohu.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie - ovládanie aplikácie je uľahčené sadou ovládacích tlačidiel:

·  Stiahnuť súbor - kliknutím na ikonku systém zobrazí štandardný systémový dialóg
pre preberanie súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového
prehliadača.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vyzve používateľa, aby potvrdil
svoj úmysel vymazať aktuálny súbor prílohy.  

Ř Názov súboru - názov a typ prílohy (.txt, .docx, .xlsx, .jpg atď.) definovaný
zadávateľom reklamácie. Pokiaľ nie je definovaný, za názov prílohy sa dosadí názov
súboru prílohy.

Ř Veľkosť súboru (KB) - veľkosť súboru v KB na 2 desatinné miesta (max. 10 MB).
Ř Vytvoril - meno zadávateľa súboru.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia prílohy.

3.5 Fakturačné podklady

Stránka portálu slúži na zobrazenie zoznamu zaevidovaných fakturačných podkladov v systéme
XMtrade/RRM s možnosťou vyhľadávania/filtrovania a triedenia.



129© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Fakturačné podklady -> systém sprístupní
formulár Fakturačné podklady.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami.
Používateľovi v role účastníka trhu sa automaticky prednastaví filter na neho bez možnosti
zmeny. Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne
pre vybraný zoznam záznamov:

Ř Mesiac - mesiac fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny mesiac.
Ř Rok - rok fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny rok.

Ř Účastník trhu - kliknutím na ikonku  systém ponúkne na výber skupinu účastníkov trhu
v dialógu Výber účastníka trhu.

Ř Číslo faktúry - číslo faktúry evidovanej v OFS. Zobrazia sa všetky faktúry, kde je
zvolený ÚT.

Ř   - pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky
a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
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Ř  - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je
zoznam aktualizovaný.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára Fakturačné podklady:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Fakturačné
podklady v režime prezerania. 

Ř Účastník trhu - obchodné meno účastníka trhu.
Ř Účastník trhu (EIC) - identifikátor účastníka trhu, ku ktorému je evidovaná faktúra

v OFS.
Ř Externý identifikátor účastníka trhu
Ř Typ externého identifikátora - (ACE, LEI, MIC, BIL).
Ř Fakturačné obdobie od - začiatok fakturačného obdobia.
Ř Fakturačné obdobie do - koniec fakturačného obdobia.
Ř Počet transakcií - číselná hodnota.
Ř Číslo zostavy - identifikačné číslo zostavy.
Ř Číslo faktúry - číslo faktúry evidovanej v OFS.
Ř Verzia - číslo verzie faktúry evidovanej v OFS.
Ř Stav spracovania - (Vytvorený, Schválený, Spracovaný).
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3.5.1 Prezeranie fakturačných podkladov

Stránka portálu slúži na prezeranie fakturačných podkladov evidovaných v databáze.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Fakturačné podklady -> systém sprístupní

formulár Fakturačné podklady -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam"
systém zobrazí formulár Fakturačné podklady v režime prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek Základné údaje:

Ř Účastník trhu - obchodné meno účastníka trhu.
Ř Účastník trhu (EIC) - identifikátor účastníka trhu, ku ktorému je evidovaná faktúra

v OFS.
Ř Externý identifikátor účastníka trhu
Ř Typ externého identifikátora - (ACE, LEI, MIC, BIL).
Ř Fakturačné obdobie od - začiatok fakturačného obdobia.
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Ř Fakturačné obdobie do - koniec fakturačného obdobia.
Ř Počet transakcií - číselná hodnota.
Ř Spôsob výpočtu - (Sumácia počtu odreportovaných transakcií za účastníkov trhu

vytvorených v rámci definovaného časového intervalu fakturačného obdobia. Do
výslednej hodnoty sa nezapočítavajú: - transakcie, ktoré vznikli aktivitou účastníka trhu
na organizovanom trhu ISOT, - transakcie, ktoré boli za účastníka trhu vytvorené
operátorom trhu OKTE).

Ř Číslo zostavy - identifikačné číslo zostavy.
Ř Číslo faktúry - číslo faktúry evidovanej v OFS.
Ř Verzia - číslo verzie faktúry evidovanej v OFS.
Ř Stav spracovania - (Vytvorený, Schválený, Spracovaný).
Ř Dátum a čas vytvorenia - dátum a čas vytvorenia fakturačných podkladov.

3.6 Faktúry

Stránka portálu slúži na zobrazenie zoznamu údajov zaevidovaných faktúr. Zobrazí sa zoznam
faktúr s možnosťou vyhľadávania/filtrovania a triedenia.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Faktúry -> systém sprístupní formulár
Faktúry.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami.
Používateľovi si automaticky prednastaví filter na neho bez možnosti zmeny. Dostupné operácie
môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam
záznamov:

Ř Obdobie od - začiatok fakturačného obdobia.
Ř Mesiac - mesiac fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny mesiac.
Ř Rok - rok fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny rok.
Ř Obdobie do - koniec fakturačného obdobia.
Ř Mesiac - mesiac fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny mesiac.
Ř Rok - rok fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny rok.

Ř Účastník trhu - kliknutím na ikonku  systém ponúkne na výber skupinu účastníkov trhu
v dialógu Výber účastníka trhu.



133© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

Ř Číslo faktúry - číslo faktúry evidovanej v OFS. Zobrazia sa všetky faktúry, kde je
zvolený ÚT.

Ř   - pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky
a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.

Ř  - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je
zoznam aktualizovaný.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek formulára Faktúry:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  "Stiahnuť faktúru" - systém stiahne reprezentáciu faktúry, ktorá prináleží
danému záznamu. Systém zobrazí štandardný systémový dialóg pre preberanie
súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového prehliadača.
Po stlačení tlačidla Otvoriť systém zobrazí záznam v .pdf formáte.

Ř Číslo faktúry - číslo faktúry evidovanej v OFS.
Ř Účastník trhu - obchodné meno účastníka trhu.



134© sféra, a.s., 2022

®Používateľská príručka XMtrade   /RRM Verzia: 7.8

Ř Účastník trhu (EIC) - identifikátor účastníka trhu, ku ktorému je evidovaná faktúra
v OFS.

Ř Externý identifikátor účastníka trhu - identifikátor účastníka trhu.
Ř Typ externého identifikátora - (ACE, LEI, MIC, BIL).
Ř Druh faktúry - (Preddavok, Zálohová faktúra, Vyúčtovacia faktúra, Dobropis,

Ťarchopis).
Ř Predmet faktúry - (Sprostredkovanie nahlasovania údajov, Konzultácie).
Ř Obdobie od - začiatok fakturovaného obdobia.
Ř Obdobie do - koniec fakturovaného obdobia.
Ř Smer fakturácie - (Dodávateľská faktúra, Odberateľská faktúra).
Ř Suma (EUR) - hodnota stĺpca formátov s presnosťou na dve desatinné miesta.
Ř Zostatok (EUR) - 
Ř Storno príznak - v prípade, že stĺpec nadobúda hodnotu "stornovaný", zobrazí sa

hodnota "áno", v opačnom prípade sa zobrazí hodnota "nie".
Ř Číslo zostavy - identifikačné číslo zostavy.
Ř Dátum sprístupnenia - dátum, kedy bola faktúra sprístupnená v systéme OFS.
Ř Splatnosť faktúry - dátum splatnosti faktúry.
Ř Dátum uhradenia faktúry - dátum uhradenia faktúry evidovaný v OFS.
Ř ID reprezentácie faktúry - identifikátor reprezentovanej faktúry.
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