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1 Webový portál systému XMtrade/ZPE

Informačný systém XMtrade/ZPE slúži pre pokrytie činností súvisiacich s vydaním, prevodom,
uznaním a zrušením záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a
elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET) a
organizáciou trhu s vydanými zárukami pôvodu. Systém poskytuje držiteľom účtu nástroj pre
manipuláciu so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a VÚ KVET v súlade s požiadavkami
národnej legislatívy, ako aj požiadavkami medzinárodnej asociácie AIB (Association of Issuing
Bodies).

1.1 Orientácia v príručke

Príručka k webovému portálu XMtrade/ZPE predstavuje rozsiahly dokument. Preto boli zavedené
určité konvencie, aby bola umožnená jednoduchá orientácia používateľa v texte príručky.

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 pre systém XMtrade/ZPE - obsahuje všeobecné informácie o portáli.
Ř Základy práce so systémom - v kapitole sa nachádzajú základné úkony pre prácu

s aplikáciou.
Ř Pracovné postupy - 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
umožňujú používateľovi voliť a nastavovať vlastnosti, odpovedať, zadávať údaje a spúšťať
činnosti.
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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.

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 zvýrazní (rámčekom alebo farebne), resp. v komentári sa zobrazí aj
doplňujúci opis funkcionality tlačidla. Kliknutím na tlačidlo sa spustí činnosť.

Ř Editovacie polia - polia s bielym, resp. žltým pozadím sú editovateľné, je možné do nich
vkladať údaje. Povinné polia formulára sú zvýraznené žltou farbou pozadia.

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.

Pole tohto zoznamu je typ ovládacieho prvku, ktorý slúži na prezeranie alebo výber
záznamov v tabuľkovej forme. Je tvorený zoznamom hodnôt v niekoľkoriadkovom poli,
pričom platnou hodnotou je vysvietený riadok. V prípade, že zoznam hodnôt nie je možné
v rámci poľa zoznamu zobraziť naraz celý, je možné pomocou tzv. bočnej, resp. spodnej
lišty posúvať zobrazené hodnoty hore – dole, resp. doprava – doľava.

Ř Výberové numerické polia - umožňujú nastaviť hodnotu položky pomocou šípok nahor
a nadol, kliknutím sa zvyšuje alebo znižuje zadávaná hodnota po jednotkách.

Ř Zaškrtávacie pole - umožňuje kliknutím zapínať/vypínať voľby.
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Ř Povinné polia formulára - ak sa niektorý povinný údaj nevyplní, po jeho opustení, resp.
presunutí sa na nasledujúci údaj je používateľ na túto skutočnosť upozornený červeným
výkričníkom.

Ř Pomocník v bubline - priložením kurzora myši nad pole alebo údajovú položku sa v bubline
zobrazí vlastný informatívny alebo upozorňujúci text. V prípade nesprávneho vyplnenia
formulára a následného potvrdenia zadaných hodnôt sa nesprávne vyplnené polia
zvýraznia červeným orámovaním a vlastným informatívnym textom v bubline, kde je
používateľ informovaný o obsahu chyby.
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2 Základy práce so systémom

Stránka portálu opisuje funkcionalitu z nasledujúcich hľadísk:

Ř Spustenie aplikácie
Ř Úvodné okno systémov XMtrade/ZPE
Ř Export údajov do súboru

2.1 Spustenie aplikácie

Nevyhnutnou podmienkou pre plnohodnotný prístup držiteľa účtu - výrobca do informačného
systému XMtrade/ZPE a pre zriadenie účtu je uzatvorenie zmluvy o činnostiach spojených s
vydávaním a použitím záruk pôvodu a súhlas s Doménovým protokolom Slovenskej republiky a
Všeobecnými podmienkami AIB, a to vyjadrením súhlasu držiteľa účtu s týmito dokumentami
v informačného systéme XMtrade/ZPE pri registrácii do IS ZPE, kde je uvedený odkaz na tieto
dokumenty.

Po spustení systému XMtrade/ZPE a úspešnom pripojení sa na server, je používateľovi
zobrazená stránka s úvodným oknom, v rámci ktorého sa zobrazí dialógové okno Prihlásenie do
systému.

Nasledujúci opis obsahuje vysvetlenie vybraných položiek dialógu:

Ř Používateľské meno - systémom pridelené prihlasovacie meno, treba správne zadávať
malé a veľké písmená.
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Ř Heslo - heslo musí byť dlhé aspoň 10 znakov.

V prípade správneho vyplnenia prihlasovacích údajov a následnom stlačení tlačidla Prihlásiť sa
systém zobrazí hlavné okno aplikácie s úvodnou stránkou, ktorá slúži na zadávanie, prezeranie,
resp. modifikáciu existujúcich údajov. 

V prípade nesprávneho vyplnenia niektorého z prihlasovacích údajov a následnom stlačení
tlačidla Prihlásiť sa používateľovi sa zobrazí chybový oznam:

Používateľ oznam akceptuje stlačením tlačidla Zavrieť.

Pri prvom spustení systému používateľom sa pod prihlasovacím oknom zobrazí žlté informatívne
okno o cookies. Súbor cookie (množné číslo cookies) je textový súbor, ktorý webová lokalita
ukladá v počítači používateľa alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru
si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách (ako sú
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri ďalšej
návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusí opätovne uvádzať.

V uvedenom okne je k dispozícii funkcionalita:

Ř Viac informácií o súboroch cookies - odkaz na dokument webovej stránky OKTE
http://okte.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov-a-cookies o predmetnej problematike.

Ř Rozumiem - akceptovaním informácie sa okno zavrie a pri ďalšom prihlasovaní sa už
nebude zobrazovať.

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

Následne sa zobrazí dialóg Obnovenie hesla s editovateľnou položkou "Používateľské meno".

http://test.okte.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov-a-cookies
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Po zadaní používateľského mena a stlačení tlačidla Obnoviť systém zobrazí oznam o úspešnom
obnovení hesla.

Možnosť vyjadriť súhlas s vybranými dokumentmi je zabezpečený nasledovne:

1. Používateľ má založený účet v rámci ZPE pracovníkom OKTE – dostane pridelené
prihlasovacie údaje.

2. Používateľ sa ide prvý krát prihlásiť do informačného systému XMtrade/ZPE – zadá meno
heslo + certifikát.

3. Po úspešnom prihlásení ho presmeruje zo systému XMtrade/ISO do systému XMtrade/ZPE.
4. V rámci prihlásenia nastane kontrola, či existuje súhlas pre daného používateľa v evidencii

súhlasov.
5. V prípade, že neexistuje súhlas pre daného používateľa v evidencii, tak sa mu zobrazí

dialógové okno Vyjadrenie súhlasu.

Ř Ak používateľ klikne na tlačidlo „Súhlasím“, uloží sa jeho súhlas a pokračuje do portálu
XMtrade/ZPE.

Ř Ak klikne na tlačidlo „Nesúhlasím“, tak ho vráti na prihlásenie do informačného systému
XMtrade/ISO.

 V prípade technických problémov, výrobca kontaktuje technickú podporu e-mailom na
adrese support_ts@sfera.sk.
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2.2 Úvodné okno systému XMtrade/ZPE

Webový priestor systémov XMtrade/ZPE 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
2. Navigačný panel
3. Navigačná lišta
4. Obsahová časť
5. Päta stránky
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Opis jednotlivých častí portálu:

1. Hlavička portálu - horná lišta úvodného okna:

Ř  - kliknutím na ikonku systém sprístupní zoznam webových portálov odkazujúcich sa
na ich domovskú stránku:

V spodnej časti okna sa nachádzajú hyperlinky portálu XMtrade/ISO:

· Môj účet - kliknutím na odkaz systém zobrazí formulár Môj účet.
· 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. 

· OKTE, a.s. - kliknutím na odkaz systém zobrazí domovskú stránku spoločnosti OKTE,
a.s.

Ř V ľavej časti je umiestnené logo systému XMtrade/ZPE - 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.
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Ř Kliknutím na meno prihláseného používateľa systém zobrazí dialógové okno Môj účet.

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.



12© sféra, a.s., 2022

Používateľská príručka XMtrade   /ZPE
®

·  Technická podpora - vzniknutý problém systému sa rieši sprístupnením e-
mailovej adresy support.is@sfera.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
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.

3. Navigačná lišta

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

b) Rozvinutím ponuky roletového menu systém zobrazí jednotlivé stránky portálu.

c) /  - semafor svieti iba, keď je vyhlásená aukcia:

Ak neprebieha žiadna aukcia, systém zobrazí nasledovný oznam:

mailto:support.is@sfera.sk
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d)  Pomoc - v prípade, že používateľ potrebuje vyvolať pomoc k aktuálnej stránke
o problematike tej časti portálu, v ktorej sa práve nachádza, stlačí toto tlačidlo.
Následne sa zobrazí pomocník systému, ktorý používateľovi poskytne zoznam hľadaných
informácií o danej stránke portálu.

5. Panel s operáciami

Jednotlivé stránky portálu majú v hornom paneli k dispozícii operácie pre prácu so záznamami
tabuľky. Zoznam dostupných operácií sa líši v závislosti od kontextu stránky alebo práv
používateľa. 

4. Obsahová časť - po prihlásení sa do systému obsahová časť úvodného okna obsahuje
účelne usporiadané dlaždice reprezentujúce príslušné stránky zodpovedajúcej funkcionality. 

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 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 sa kliknutím na odkaz "Design and Technology by sféra, a.s." zobrazí

domovská stránka spoločnosti sféra, a.s.

https://www.okte.sk/sk
http://www.sfera.sk/sk.aspx
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2.2.1 Formuláre

Položky formulárov sú zoradené pod sebou a väčšinou sú rozdelené do logických skupín
ohraničených rámikom s nadpisom alebo do záložiek. Vľavo pri poli položky formulára je
zobrazený názov položky, vpravo môže byť umiestnený niektorý z ovládacích prvkov.

Ovládacie prvky sú umiestnené vpravo pri položke formulára, reprezentované sú tematickou
ikonkou. Tieto prvky slúžia hlavne na výber z definovaného oboru hodnôt (z číselníkov, resp.
zoznamov), ale aj na prezeranie historických hodnôt danej položky. Hlavným zástupcom je prvok

 na výber dátumu z kalendára.
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Informatívne oznamy o výsledku spracovania údajov formulára

Po správnom vyplnení všetkých položiek formulára nového záznamu ľubovoľnej stránky systém
ho uloží do databázy a vráti sa späť na východiskovú stránku, pričom na krátku dobu zobrazí
potvrdzujúci oznam o úspešnom vytvorení nového záznamu alebo záznamov:

Pri modifikácii potrebných údajov formulára ich používateľ potvrdí tlačidlom Uložiť. Systém
skontroluje modifikované hodnoty nečíselníkových vstupných parametrov voči očakávanému
typu a zadanie povinných položiek a označí nesprávne zadané, resp. nezadané povinné
parametre. Následne ho systém vráti späť na východiskovú stránku a zobrazí oznam o úspešnej
aktualizácii záznamu:

2.2.2 Tabuľkové zobrazenie

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

2.2.2.1 Operácie

Operácie nad záznamami sú reprezentované ikonkami v stĺpci s názvom Operácie. Používateľ
uvidí len tie operácie, ktoré má právo použiť. V prípade, že chce používateľ vykonať hromadnú
operáciu nad väčším počtom záznamov, tak má k dispozícii zaškrtávacie políčka v prvom stĺpci
tabuľky a operácie v hornom paneli stránky.
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V zozname záznamov tabuľky jednotlivých stránok portálu môžu byť dostupné operácie volané
individuálne alebo hromadne. 

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.

Panel s operáciami je špecifický pre každý zoznam jednotlivých stránok portálu a 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.
Ř Export záznamov do súboru v zvolenom formáte (XLSX, CSV).

2.2.2.2 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. Pri udalosti triedenia má používateľ
maskované rozhranie a je informovaný o tom, že prebieha triedenie.
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2.2.2.3 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.

Filtrovanie tabuľky záznamov je možné realizovať tromi spôsobmi:

1. Filtrovanie podľa položiek definovaných v sekcii Filter
2. Filtrovanie podľa údajov zvoleného stĺpca
3. Filter tabuľky

1. Filtrovanie podľa položiek definovaných v sekcii Filter

Pomocou filtrovacích polí nad zoznamom záznamov tabuľky je možné filtrovať požadované
záznamy zobrazeného zoznamu. Žltou farbou sú označené povinné filtrovacie položky, bielou
nepovinné. Voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí tlačidlom Zobraziť (Aplikovať filter),
následne bude formulár aktualizovaný.

Ak sa vyplní napr. dátumová položka (Dátum od) v nesprávnom formáte, systém upozorní
používateľa oznamom "Nie je správny dátum". Ak je zadané nesprávne obdobie dátumov od-do,
tak sa zobrazí chybový oznam:
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2. Filtrovanie podľa údajov zvoleného stĺpca

Rozkliknutím ikonky šípky vpravo pri názve stĺpca sa zobrazí kontextové menu a výberom
možnosti Filter je možné definovať požadovanú podmienku pre filtrovanie záznamov podľa
zvoleného stĺpca a následne stlačiť tlačidlo Filtrovať.

Filtrovanie nemusí byť dostupné nad všetkými atribútmi záznamov zobrazenými v tabuľke. Počas
vykonávania filtrovania má používateľ maskované rozhranie a je informovaný o tom, že prebieha
filtrovanie.

3. Filter tabuľky

Pomocou tlačidla  možno zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky a na základe nich
získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
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Uvedený príklad zobrazuje dialóg na zadanie filtrovacích kritérií zoznamu sústav, ktorý obsahuje
položky danej stránky portálu. Niektoré položky, väčšinou číselné alebo dátumové údaje, je
možné filtrovať zadaním konkrétnej hodnoty, intervalu hodnôt alebo ich kombináciou. Príslušné
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  vo formulári
indikuje, že zobrazený zoznam vznikol filtrovaním záznamov. Položky definované vo filtri sú
v hlavičke zoznamu označené lievikom pred názvom príslušného stĺpca.
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2.2.2.4 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.

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 zobrazených riadkov na jednej

strane.

Ř V položke Označenie je uvedený počet označených (zaškrtnutých) záznamov zoznamu
zvýraznených tmavou farbou.
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Ř Tlačidlo Zrušiť výber zvolených záznamov  zruší označený výber záznamov zoznamu
danej stránky portálu.

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

z celkového počtu zoznamu .

2.2.2.5 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 (Prezerať, Modifikovať, Vymazať)
aj neštandardné operácie s daným záznamom.

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.
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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.

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.
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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.

Keď používateľ vyvolá vykonanie operácie na strane webového portálu, nastane maskovanie
rozhrania a indikácia spracovávania požiadavky.

Export do súboru Excel (XLSX)

V prípade voľby  - Excel, systém po vytvorení exportného súboru zobrazí oznam
s možnosťou ďalšej práce so súborom.
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Export do súboru CSV

V prípade voľby  systém po vytvorení exportného súboru zobrazí oznam s možnosťou ďalšej
práce so súborom:

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.
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3 Pracovné postupy vo webovom portáli

Ř Obchodná evidencia
Ř Záruky pôvodu
Ř Aukcie
Ř Reklamácie
Ř Fakturačné podklady
Ř Faktúry

3.1 Správa exportu

Stránka portálu slúži na sledovanie stavu spracovania požiadavky na export záznamov
z príslušných stránok portálu XMtrade/ZPE do súboru v prípade, že počet záznamov je väčší ako
200. Stránka sa automaticky aktualizuje v definovanom intervale (štandardne 10 sekúnd), čo sa
prejaví jemným bliknutím zobrazeného okna stránky.

V správe exportu ide o počet záznamov, od ktorých pôjde export údajov do XLSX/CSV
súboru prostredníctvom asynchrónneho spracovania.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Správa exportu ->
systém sprístupní zoznam exportu.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - stlačením ikonky sa vykoná stiahnutie súboru v .XLSX formáte,
následne systém zobrazí štandardný systémový dialóg pre preberanie súboru
špecifický podľa operačného systému a typu internetového prehliadača. Operácia je
k dispozícii len pre vygenerovaný súbor exportu.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vyzve používateľa, aby potvrdil
svoj úmysel vymazať aktuálny záznam.

·  Zrušiť - kliknutím na ikonku systém zruší vykonávanie exportu.
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·  Reštart - kliknutím na ikonku systém opakovane spustí export.

Ř Názov - názov exportného súboru.
Ř Veľkosť (MB) - veľkosť súboru v megabajtoch.
Ř Stav - stav spracovania exportu:

· Čaká na spracovanie - export záznamov do súboru čaká na spracovanie, záznam je
uvedený svetlosivým písmom.

· Pripravuje sa - prebieha export záznamov do súboru s priebežne aktualizovanou
percentuálnou hodnotou výsledku spracovania, záznam je uvedený svetlosivým
písmom.

· Pripravené - export záznamov do súboru bol ukončený, výsledný súbor je pripravený
na stiahnutie. Záznam je uvedený tučným písmom, po stiahnutí súboru sa zmení
na normálne písmo.

· Ukončené s chybou - export záznamov do súboru sa skončil s chybou, záznam je
uvedený červeným písmom.

· Zrušené - export záznamov do súboru bol zrušený, záznam je uvedený svetlosivým
písmom.

Ř Vytvorenie - dátum a čas ukončenia generovania súboru exportu.

Po vygenerovaní súboru systém pošle používateľovi notifikáciu, ktorá sa zobrazí v úvodnom
okne.

Súbory uvedené v zozname formulára Správa exportu sú vymazávané po 5 dňoch
od vygenerovania súboru. Upozornenie na túto skutočnosť je uvedené v dolnom paneli
pod tabuľkou.

3.2 Obchodná evidencia

Stránka zabezpečuje obchodnú evidenciu účastníkov trhu, umožňuje evidenciu kmeňových
údajov všetkých výrobcov a dodávateľov, ktorí s OKTE uzavreli zmluvu o poskytovaní údajov
pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

Stránka Obchodná evidencia obsahuje nasledovné stránky:

Ř Držitelia účtu
Ř Výrobné zariadenia
Ř Odberatelia

3.2.1 Držitelia účtu

Stránka obsahuje údaje držiteľov účtu registrovaných v rámci ZPE, ako aj nevyhnutné údaje
synchronizované s AIB. Každý držiteľ účtu je identifikovaný prostredníctvom povereného
vydavateľa spravujúceho jednu vybranú doménu, v rámci ktorej prevádzkuje práve jednu
registračnú EECS databázu. V podmienkach Slovenskej republiky je povereným vydavateľom
OKTE spravujúce registračnú EECS databázu pre záruky pôvodu.

V rámci stránky je umožnené zabezpečiť registráciu nového držiteľa účtu, zmenu jeho
kmeňových údajov, resp. zrušenie existujúceho účtu držiteľa. Stránka vo všeobecnosti obsahuje
zoznam aktuálne platných držiteľov účtu vrátane informácie o ich roly pôsobenia na trhu
s elektrinou (výrobca/dodávateľ elektriny) s možnosťou detailného prezerania údajov
evidovaných pre účely evidencie a správy záruk pôvodu.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Obchodná evidencia ->
podstránka Držitelia účtu -> systém sprístupní zoznam existujúcich držiteľov účtu.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř Platnosť - (Aktívne, Neaktívne, Všetky).
Ř Mimo ZPE - (Áno, Nie, Všetky).

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Držitelia účtu:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Držitelia účtu v
režime prezerania. 

Ř Názov - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Číslo držiteľa účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Typ - (Dodávateľ, Obchodník, Operátor trhu, Výrobca).
Ř Poverený vydavateľ - názov povereného vydavateľa (OKTE).



29© sféra, a.s., 2022

Používateľská príručka XMtrade   /ZPE
®

Ř Platný od - dátum, od ktorého má držiteľ účtu platnú registráciu v systéme záruk pôvodu
elektriny, a od ktorého je oprávnený prevádzať záruky pôvodu.

Ř Platný do - dátum, do ktorého je vlastník účtu v systéme záruk pôvodu elektriny aktívny.

3.2.1.1 Prezeranie držiteľa účtu

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov držiteľa účtu v systéme.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Obchodná evidencia ->
podstránka Držitelia účtu -> systém sprístupní zoznam existujúcich držiteľov účtu -> v stĺpci

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

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.
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Ř  - stlačením tlačidla systém umožní používateľovi po upozornení návrat naspäť na
zoznam.

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Základné informácie:

Sekcia Základné údaje:
Ř Názov - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Číslo držiteľa účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Poverený vydavateľ - OKTE zodpovedá za vydávanie záruk pôvodu pre doménu

Slovenskej republiky. Zároveň pravidlá určujú, že OKTE môže spravovať len jednu
doménu, a to v tejto doméne mať práve jednu EECS registračnú databázu. 

Ř Platný od -dátum, od ktorého má držiteľ účtu platnú registráciu v systéme záruk pôvodu
elektriny, a od ktorého je oprávnený prevádzať záruky pôvodu.

Ř Platný do - dátum, do ktorého je vlastník účtu v systéme záruk pôvodu elektriny aktívny.

Sekcia Informácie účastníka trhu:
Ř EIC - jednoznačný identifikátor EIC účastníka trhu s elektrinou kategórie X s dĺžkou 16

znakov.
Ř IČO - identifikačné číslo organizácie.
Ř DIČ - daňové identifikačné číslo držiteľa účtu.
Ř IČ DPH - identifikačné číslo organizácie pre daň z pridanej hodnoty.

Sekcia Adresa sídla:
Ř Ulica - ulica sídla držiteľa účtu.
Ř PSČ - poštové smerovacie číslo sídla držiteľa účtu.
Ř Mesto - mesto sídla držiteľa účtu.
Ř Štát - štát, v ktorom má držiteľ účtu trvalé bydlisko/sídlo firmy.

Sekcia Kontaktná osoba:
Ř Meno - meno a priezvisko kontaktnej osoby.
Ř Telefónne číslo - telefónne číslo kontaktnej osoby.
Ř E-mailová adresa - e-mailová adresa kontaktnej osoby.

Sekcia Bankový účet:
Ř Číslo účtu - číslo účtu držiteľa účtu.
Ř IBAN - International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu),

jedinečný identifikátor platobného účtu pre platobné operácie.
Ř BIC - bankové identifikačné číslo držiteľa účtu.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.
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Záložka Roly

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Typ - (Dodávateľ, Obchodník, Operátor trhu, Výrobca).
Ř Začiatok platnosti - dátum začiatku platnosti roly.
Ř Koniec platnosti - dátum konca platnosti roly.
Ř Vytvoril - meno zadávateľa roly.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia roly.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý rolu modifikoval.
Ř Dátum modifikácie - dátum a čas modifikácie roly.

3.2.2 Výrobné zariadenia

Stránka zobrazuje prehľad výrobní a všetkých informácií pre potreby záruk pôvodu.

Stránka obsahuje technické údaje výrobných zariadení patriacich výrobcovi elektriny
nevyhnutné na overovanie vydávaných záruk pôvodu. Požívateľ – výrobca vyberie príslušné
výrobné zariadenie a potvrdí správnosť údajov o výrobnom zariadení. V prípade potreby
doplní/aktualizuje údaje. V prípade, ak výrobné zariadenie nie je registrované v IS OKTE,
používateľ vyplní registračný formulár.

Fyzická inšpekcia výrobného zariadenia:

1) Ak je potrebná fyzická inšpekcia výrobného zariadenia, tak pracovník OKTE v prípade
potreby podá podnet k inšpekcii výrobného zariadenia ÚRSO s cieľom overiť informácie
dodané výrobcom v procese registrácie výrobného zariadenia. 

2) ÚRSO na základe podnetu OKTE vykoná fyzickú inšpekciu výrobného zariadenia s cieľom
overiť informácie dodané výrobcom v procese registrácie výrobného zariadenia.
Výsledkom je potvrdenie alebo vyvrátenie správnosti dodaných údajov výrobcom
o výrobnom zariadení.

Schválená registrácie výrobného zariadenia:

1) ÚRSO v správe o vykonaní inšpekcie informuje OKTE o správnosti dodaných údajov
výrobcom o výrobnom zariadení.

2) OKTE pridelí jedinečný identifikátor výrobnému zariadeniu výrobcu a zavedie výrobné
zariadenie v IS ZPE. Následne výrobca obdrží notifikáciu o úspešnej registrácii výrobného
zariadenia a o pridelení identifikátora.

Zamietnutie registrácie výrobného zariadenia:

1) OKTE na základe zamietnutia správnosti údajov dodaných výrobcom o výrobnom
zariadení zamietne registráciu výrobného zariadenia. 

2) Výrobca je o tejto skutočnosti informovaný.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Obchodná evidencia ->
podstránka Výrobné zariadenia -> systém sprístupní zoznam existujúcich výrobných zariadení.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí registračný
formulár Výrobné zariadenia v režime pridania nového výrobného zaradenia.

Ř Stav registrácie - (Čaká na schválenie, Fyzická inšpekcia, Schválená, Zamietnutá,
Všetky).

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.
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Opis položiek záložky Výrobne - držitelia účtu:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Výrobné
zariadenia v režime prezerania. 

Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Názov výrobného zariadenia - názov výrobného zariadenia.
Ř ID výrobného zariadenia (AIB identifikátor) - jednoznačný identifikátor výrobného

zariadenia podľa požiadaviek AIB. 
Ř EIC výrobného zariadenia -  EIC kód výrobného zariadenia.
Ř Stav registrácie - (Fyzická inšpekcia, Čaká na schválenie, Schválená, Zamietnutá).
Ř Inštalovaný výkon (kW) - elektrický výkon výrobného zariadenia v kW.
Ř Podporované zariadene - (Áno, Nie).
Ř Koeficient výkonu - číselný údaj.
Ř Registrácia od - dátum registrácie výrobného zariadenia v rámci evidencie záruk pôvodu.
Ř Registrácia do - dátum exspirácie platnosti registrácie výrobného zariadenia.

3.2.2.1 Registrovať výrobné zariadenie

V rámci stránky je umožnené zabezpečiť registráciu výrobného zariadenia.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Obchodná evidencia ->
podstránka Výrobné zariadenia -> systém sprístupní zoznam existujúcich výrobných zariadení ->

stlačením tlačidla  systém zobrazí formulár Výrobné
zariadenia v režime pridania nového výrobného zariadenia.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.



34© sféra, a.s., 2022

Používateľská príručka XMtrade   /ZPE
®

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

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

Ř  - tlačidlo bude sprístupnené po zvolení výrobného zariadenie (položka
"Názov výrobného zariadenia"), následne po stlačení tlačidla systém zobrazí dialógové
okno Typ inštalácie a typ zdroja.

Opis položiek záložky Základné informácie:

Sekcia Výber výrobného zariadenia:

Ř Názov výrobného zariadenia - po výbere držiteľa účtu sa pole zaktívni. Stlačením ikonky

 - Zoznam výrobní, systém zobrazí dialóg Zoznam výrobní.

Sekcia Základné údaje:
Ř Názov výrobného zariadenia - názov výrobného zariadenia.
Ř EIC výrobného zariadenia -  EIC kód výrobného zariadenia.
Ř Inštalovaný výkon (kW) - elektrický výkon výrobného zariadenia v kW.
Ř Koeficient výkonu - číselný údaj.

Sekcia Registrácia výrobného zariadenia:
Ř Registrácia od - dátum registrácie výrobného zariadenia v rámci evidencie záruk pôvodu

-> je tu možnosť výberu z kalendára .
Ř Registrácia do - dátum exspirácie platnosti registrácie výrobného zariadenia -> je tu

možnosť výberu z kalendára .

Sekcia Adresa výrobného zariadenia - musí byť vyplnený aspoň jeden typ umiestnenia
výrobného zdroja:

Ř PSČ - poštové smerovacie číslo umiestnenia výrobného zariadenia.
Ř Mesto - mesto umiestnenia výrobného zariadenia.
Ř Štát - štát umiestnenia výrobného zariadenia.
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Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich
zemepisnej dĺžky.

Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich
zemepisnej šírky.

Záložka Typy inštalácii a zdrojov - stlačením tlačidla  systém zobrazí dialógové
okno Typ inštalácie a zdroja.

Opis položiek:

Ř Operácie:

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí dialógové okno Typ
inštalácie a typ zdroja v režime modifikácie.

·  Vymazať záznam -  kliknutím na ikonku systém vyzve používateľa, aby potvrdil
svoj úmysel vymazať aktuálny záznam.

Ř Typ inštalácie - (napr. Slnečná - Nešpecifikovaná).
Ř Typ zdroja - (napr. Biomasa z poľnohospodárstva - Nešpecifikovaná).
Ř Platný od - dátum začiatku platnosti typu inštalácie a zdroja.
Ř Platný do - dátum konca platnosti typu inštalácie a zdroja.
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Vo formulári Výrobné zariadenia tlačidlo  potvrdí a uloží nové údaje, súčasne
na krátku dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov. Tlačidlo

 zruší registráciu výrobného zariadenia. 

3.2.2.2 Prezeranie výrobného zariadenia

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov výrobných zariadení v systéme.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Obchodná evidencia ->
podstránka Výrobné zariadenia -> systém sprístupní zoznam existujúcich výrobných zariadení ->

v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Výrobné
zariadenia v režime prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.
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Opis položiek záložky Základné informácie:

Sekcia Základné údaje:
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Názov výrobného zariadenia - názov výrobného zariadenia.
Ř ID výrobného zariadenia (AIB identifikátor) - jednoznačný identifikátor výrobného

zariadenia podľa požiadaviek AIB. 
Ř EIC výrobného zariadenia -  EIC kód výrobného zariadenia.
Ř Inštalovaný výkon (kW) - elektrický inštalovaný výkon výrobného zariadenia v kW.
Ř Koeficient výkonu - číselný údaj.

Sekcia Registrácia výrobného zariadenia:
Ř Registrácia od - dátum registrácie výrobného zariadenia v rámci evidencie záruk pôvodu.
Ř Registrácia do - dátum exspirácie platnosti registrácie výrobného zariadenia.

Sekcia Adresa výrobného zariadenia:
Ř PSČ - poštové smerovacie číslo umiestnenia výrobného zariadenia.
Ř Mesto - mesto umiestnenia výrobného zariadenia.
Ř Štát - štát umiestnenia výrobného zariadenia.
Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej dĺžky.
Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej šírky.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

Záložka Typy inštalácii a zdrojov

Opis položiek:

Ř Typ inštalácie - (napr. Slnečná - Nešpecifikovaná).
Ř Typ zdroja - (napr. Biomasa z poľnohospodárstva - Nešpecifikovaná).
Ř Platný od - dátum začiatku platnosti typu inštalácie a zdroja.
Ř Platný do - dátum konca platnosti typu inštalácie a zdroja.

3.2.3 Odberatelia

Stránka zabezpečuje evidenciu odberateľov pre potreby uplatňovania záruk pôvodu.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Obchodná evidencia ->
podstránka Odberatelia -> systém sprístupní zoznam existujúcich odberateľov.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř Typ odberateľa - (Všetci, Fyzická osoba, Právnická osoba, Skupina odberateľov).

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Odberatelia:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Odberatelia v
režime prezerania. 

Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Názov odberateľa - názov odberateľa.
Ř Typ odberateľa - (Fyzická osoba, Právnická osoba, Skupina odberateľov).
Ř Štát - zobrazený štát odberateľa pre potreby uplatňovania záruk pôvodu.
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3.2.3.1 Prezeranie odberateľa

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov odberateľov pre potreby uplatňovania záruk
pôvodu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Obchodná evidencia ->
podstránka Odberatelia -> systém sprístupní zoznam existujúcich odberateľov -> v stĺpci

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

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlo je aktívne po označení záznamu v záložke
Uplatnené záruky pôvodu. Jeho stlačením systém zobrazí nasledovný oznam:

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.
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Opis položiek záložky Všeobecné informácie:

Sekcia Všeobecné informácie o odberateľovi:
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Názov odberateľa - názov odberateľa.
Ř Typ odberateľa - (Fyzická osoba, Právnická osoba, Skupina odberateľov).
Ř Štát - zobrazený štát odberateľa pre potreby uplatňovania záruk pôvodu.
Ř EIC - jednoznačný identifikátor EIC účastníka trhu s elektrinou kategórie X s dĺžkou 16

znakov.
Ř IČO - identifikačné číslo organizácie.
Ř DIČ - daňové identifikačné číslo držiteľa účtu.
Ř IČ DPH - identifikačné číslo organizácie pre daň z pridanej hodnoty.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

Záložka Uplatnené záruky pôvodu - slúži na prehľad záruk pôvodu uplatnených voči danému
odberateľovi.

Opis položiek:

Ř Uplatnenie od - dátum začiatku uplatnenia záruky pôvodu.
Ř Uplatnenie do - dátum konca uplatnenia záruky pôvodu.
Ř Vydavateľ - názov povereného vydavateľa.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok

certifikátov.
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.
Ř Zdroj energie - (napr. Bio zemný plyn - Nešpecifikovaný, Biomasa z poľnoh. -

Nešpecifikovaná, Čierny lúh - Nešpecifikovaný, ...).
Ř Typ technológie - (napr. Fotovoltika - Koncentrácia, Fotovoltika - Nešpecifikovaná, ...).
Ř Dátum výroby od - počiatočný mesiac a rok obdobia výroby.
Ř Dátum výroby do - koncový mesiac a rok obdobia výroby. 
Ř Názov výrobného zariadenia - zobrazený názov výrobného zariadenia.

Záložka Potvrdenia o uplatnení - slúži na prehľad úspešne vygenerovaných potvrdení
o uplatnení záruk pôvodu.
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Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - stlačením ikonky sa vykoná stiahnutie dokumentu v .PDF
formáte, následne systém zobrazí štandardný systémový dialóg pre preberanie
súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového prehliadača.

Ř Uplatnenie od - dátum začiatku uplatnenia záruky pôvodu.
Ř Uplatnenie do - dátum konca uplatnenia záruky pôvodu.
Ř Názov dokumentu - názov dokumentu.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia dokumentu.

Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý dokument vytvoril.

Záložka Zoznam EIC

3.3 Záruky pôvodu

Stránka zabezpečuje prehľadnú evidenciu a administratívu záruk pôvodu v rámci ich možného
celého životného cyklu. Stránka pokrýva hlavné činnosti spojené s evidenciou, vydávaním
a prevodom záruk pôvodu, ako aj ich následným uplatnením alebo zrušením. 
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Stránka obsahuje základné druhy prehľadov záruk pôvodu evidovaných pod účtom záruk
pôvodu:

Ř Žiadosti o vydanie
Ř Aktívne záruky pôvodu
Ř Zrušené záruky pôvodu
Ř Prevedené záruky pôvodu
Ř Prevody
Ř Zahraničné prenosy

3.3.1 Žiadosti o vydanie

O vydanie záruky pôvodu môže požiadať držiteľ účtu – výrobca elektriny, pričom v rámci
žiadosti o vydanie záruky pôvodu držiteľ účtu identifikuje výrobné zariadenie a uvedie
prehlásenie o dodávke elektriny v rámci požadovaného obdobia, ku ktorému uvedie výkazy palív
v prípade, že ide o spaľovacie zariadenie na výrobu elektriny.

Na základe žiadosti systém automatizovane vykoná nasledovné kontroly:

1. Kontrola výrobného zariadenia v súvislosti s finančnou podporou – vydanie záruky na účet
držiteľa je povolené iba pre výrobňu, na ktorú výrobca nepoberá finančnú podporu
doplatkom alebo príplatkom a zároveň nepobral investičnú podporu spojenú
s výstavbou/rekonštrukciou takého výrobného zariadenia (kontrola sa vykoná voči
existujúcim údajom v XMtrade/ISOM).

2. Kontrola duplicitného vydania záruky pôvodu na základe údajov z evidencie vydaných záruk
pôvodu – na požadované množstvo elektriny je možné vydať záruky pôvodu iba
jednorazovo.

V prípade aspoň jednej neúspešnej kontroly je žiadosť o vydanie záruk pôvodu zamietnutá
a systém informuje držiteľa účtu o tejto skutočnosti. V prípade úspešných kontrol systém
automatizovane pristúpi k verifikácii požadovaného množstva elektriny voči údajom dodávky
elektriny do sústavy nameranej na OOM v systéme XMtrade/ISOM, cez ktoré je výrobňa
pripojená do sústavy. V prípade žiadosti o vydanie záruky pôvodu elektriny, ktorá bola vyrobená
v rámci výrobne s kombinovaným spaľovaním z fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov, je
potrebný osobitný prístup pri validácii požadovaného množstva elektriny pre vydanie záruk
pôvodu voči množstvu elektriny dodaného do sústavy. 

V prípade úspešnej verifikácie požadovaného množstva je na účet držiteľa pripísané požadované
množstvo elektriny. V prípade neúspešnej verifikácie požadovaného množstva je na účet
držiteľa po manuálnom zásahu operátora systému pripísané iba také množstvo elektriny, ktoré
nepresahuje sumu nameraného množstva dodaného do sústavy v rámci požadovaného obdobia.
Pripísanie množstva elektriny na účet držiteľa sa vykonáva vždy vo forme záruk pôvodu
s nominálnou hodnotou 1 MWh.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Žiadosti o vydanie -> systém sprístupní zoznam existujúcich žiadosti o vydanie.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Aktívne záruky
pôvodu v režime vydania novej záruky pôvodu.

Ř Stav žiadosti - (Schválená, Vybavená, Zadaná, Zamietnutá, Všetky). 
Ř Dátum vytvorenie od - dátum začiatku vytvorenie záruky pôvodu. Dátum je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Dátum vytvorenie do - dátum konca vytvorenie záruky pôvodu. Dátum je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Žiadosti o vydanie:

Ř  Sumárny riadok - v riadku sa počítajú sumáre pre uvedené stĺpce.
Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Žiadosti o
vydanie v režime prezerania. 
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Ř ID záznamu - identifikátor záznamu.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Stav žiadosti - (Schválená, Vybavená, Zadaná, Zamietnutá).
Ř Podporovaný výrobný zdroj - (Bez podpory, Investičná podpora, Kombinovaná podpora,

Podpora neznáma, Podpora výroby).
Ř Obdobie výroby od - začiatok aktuálneho obdobia výroby.
Ř Obdobie výroby do - koniec aktuálneho obdobia výroby.
Ř Množstvo požadovaných záruk pôvodu (MWh) - požadované množstvo záruk pôvodu v

MWh.
Ř Schválene množstvo (MWh) - schválené množstvo na základe nameraných údajov v

MWh.
Ř Vytvorenie žiadosti - dátum vytvorenia žiadosti.
Ř Schválenie žiadosti - zobrazený dátum schválenia žiadosti.

3.3.1.1 Vydať záruky pôvodu

V rámci stránky je umožnené vydať záruky pôvodu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Žiadosti o vydanie -> systém sprístupní zoznam existujúcich žiadosti o vydanie ->

stlačením tlačidla  systém zobrazí formulár Žiadosti o vydanie v režime
vydania záruky pôvodu.

Formulár OZE
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia zmenené údaje, súčasne na krátku
dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov - "Záznam bol
úspešne aktualizovaný".

Opis položiek formulára OZE:

Sekcia Identifikácia výrobného zariadenia:

Ř Výrobné zariadenie - po výbere držiteľa účtu sa pole sprístupní. Stlačením ikonky  -
Zoznam výrobní, systém zobrazí dialóg Zoznam výrobní.

Ř Uvedenie výrobného zdroja do prevádzky - dátum uvedenia výrobného zdroja do
prevádzky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Sekcia Umiestnenie výrobného zariadenia:

Ř PSČ - poštové smerovacie číslo umiestnenia výrobne ( )*. 

Ř Mesto - mesto umiestnenia výrobne ( )*.

Ř Štát - štát umiestnenia výrobne ( )*.
Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej dĺžky ( )*.
Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej šírky ( )*.

* Pre potreby žiadosti o vydanie záruky pôvodu je postačujúce vyplniť
PSČ+Mesto+Štát alebo GPS súradnice. V prípade, že sa položka nepredvyplní, kontaktujte
prosím, OKTE, a.s.

Sekcia Parametre výrobného zdroja:
Ř Elektrický inštalovaný výkon (kW) - elektrický výkon výrobného zariadenia v kW.
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Sekcia Identifikácia obdobia výroby:

Ř Obdobie od - - Počiatočný mesiac a rok obdobia výroby. Pre potreby overenia voči
nameraným údajom bude použitý posledný deň zvoleného mesiaca.

Ř Obdobie do - - Koncový mesiac a rok obdobia výroby. Pre potreby overenia voči
nameraným údajom bude použitý posledný deň zvoleného mesiaca.

Sekcia Požadované množstvo záruk pôvodu:
Ř Namerané hodnoty za vybrané obdobie - číselná hodnota.

Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej
elektriny.

 Množstvo bude znížené o korekciu 563 MWh na -513 MWh.

Sekcia Potrebná korekcia:

Ř Korekčné množstvo (MWh) - - korekcia sa vykonáva v prípade, že v rámci iných
žiadostí bolo vydaných viac záruk, ako bol nárok vzhľadom k poslednej verzii nameraných
údajov.

Formulár VÚ KVET:

Opis položiek:

Sekcia Identifikácia výrobného zariadenia:
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Ř Výrobné zariadenie - po výbere držiteľa účtu sa pole sprístupní. Stlačením ikonky  -
Zoznam výrobní, systém zobrazí dialóg Zoznam výrobní.

Ř Uvedenie výrobného zdroja do prevádzky - dátum uvedenia výrobného zdroja do
prevádzky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Sekcia Umiestnenie výrobného zariadenia:

Ř PSČ - poštové smerovacie číslo umiestnenia výrobne ( )*. 

Ř Mesto - mesto umiestnenia výrobne ( )*.

Ř Štát - štát umiestnenia výrobne ( )*.
Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej dĺžky ( )*.
Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej šírky ( )*.

* Pre potreby žiadosti o vydanie záruky pôvodu je postačujúce vyplniť
PSČ+Mesto+Štát alebo GPS súradnice. V prípade, že sa položka nepredvyplní, kontaktujte
prosím, OKTE, a.s.

Sekcia Parametre výrobného zdroja:
Ř Elektrický inštalovaný výkon (kW) -  elektrický výkon výrobného zariadenia v kW.
Ř Tepelný inštalovaný výkon (kW) - elektrický výkon výrobného zariadenia v kW.
Ř Využitie tepla - (napr. Poľnohospodárske použitie, ...).
Ř Nízka kalorifická hodnota paliva (MJ/kg) - nižšia výhrevnosť v mega jouloch na kilogram

paliva. 

Sekcia Energetické úspory:
Ř Primárna úspora energie (%) - uložená primárna energia vyjadrená v percentách.
Ř Primárna úspora energie (MJ/MWh) - skutočné množstvo ušetrenej primárnej energie

vyjadrenej v mega jouloch na MWh.
Ř Celková primárna úspora energie (%) - celkové úspory primárnej energie vyjadrené v

percentách na základe celkového toku energie a výstupných tokoch kogeneračnej
jednotky.

Ř Využiteľné teplo kogeneračného zdroja (GJ/MWh) - užitočná výroba tepla z kogenerácie
koreluje s 1 MWh výroby elektriny s vysokou účinnosťou kogenerácie.

Ř Elektrická účinnosť (%) - elektrická účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená
v percentách.

Ř Tepelná účinnosť (%) - tepelná účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená v percentách.

Sekcia Emisie:
Ř Vyprodukované CO2 (kg/MWh) - emisie CO2 vyrobené na jednotku elektriny v

kilogramoch na MWh.
Ř Ušetrené CO2 (kg/MWh) - ušetrené absolútne emisie CO2 v kilogramoch na MWh v

porovnaní s najlepšou dostupnou a ekonomicky odôvodniteľnou technológiou pre
samostatnú výrobu tepla a elektriny za použitia rovnakých palív.
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Sekcia Identifikácia obdobia výroby:

Ř Obdobie od - - Počiatočný mesiac a rok obdobia výroby. Pre potreby overenia voči
nameraným údajom bude použitý posledný deň zvoleného mesiaca.

Ř Obdobie do - - Koncový mesiac a rok obdobia výroby. Pre potreby overenia voči
nameraným údajom bude použitý posledný deň zvoleného mesiaca.

Sekcia Požadované množstvo záruk pôvodu:
Ř Namerané hodnoty za vybrané obdobie - číselná hodnota.

Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej
elektriny.

 Množstvo bude znížené o korekciu 563 MWh na -513 MWh.

Sekcia Potrebná korekcia:

Ř Korekčné množstvo (MWh) - - korekcia sa vykonáva v prípade, že v rámci iných
žiadostí bolo vydaných viac záruk, ako bol nárok vzhľadom k poslednej verzii nameraných
údajov.

Vo formulári Žiadosti o vydanie tlačidlo  potvrdí a uloží zmenené údaje, súčasne
na krátku dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov. Tlačidlo

 zruší údaje pri vydaní záruky pôvodu.

3.3.1.2 Prezeranie žiadosti o vydanie

Stránka slúži na prezeranie existujúcich žiadostí o vydanie záruk pôvodu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Žiadosti o vydanie -> systém sprístupní zoznam existujúcich žiadosti o vydanie -> v

stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Žiadosti o
vydanie v režime prezerania.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Žiadosti o vydanie:

Sekcia Všeobecné informácie žiadosti:
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Stav žiadosti - (Schválená, Vybavená, Zadaná, Zamietnutá).
Ř Typ produktu - typ výrobku, kde je certifikát záruka pôvodu, či už sa jedná o záruku

pôvodu vo vzťahu k Zdroju energie pre výstup, ku ktorému sa vzťahuje alebo typ
Technológie použitý pri výrobe takéhoto výstupu.

Ř Vytvorenie žiadosti - dátum vytvorenia žiadosti.
Ř Obdobie výroby od - začiatok aktuálneho obdobia výroby.
Ř Obdobie výroby do - koniec aktuálneho obdobia výroby.
Ř Množstvo požadovaných záruk pôvodu (MWh) - požadované množstvo záruk pôvodu v

MWh.
Ř Množstvo schválených záruk pôvodu (MWh) - schválené množstvo záruk pôvodu v MWh.
Ř Korekčné množstvo (MWh) - korekčné množstvo v MWh.
Ř Schválenie žiadosti - zobrazený dátum schválenia žiadosti.

Sekcia Všeobecné informácie výrobného zdroja:
Ř Názov výrobného zdroja - zobrazený názov výrobného zdroja.
Ř Identifikátor výrobného zdroja (lokálny) - lokálny identifikátor výrobného zdroja.
Ř Identifikátor výrobného zdroja (AIB) - identifikátor výrobného zdroja podľa špecifikácie

AIB).
Ř Podporovaný výrobný zdroj - (Bez podpory, Investičná podpora, Kombinovaná podpora,

Podpora neznáma, Podpora výroby).
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Ř Inštalovaný elektrický výkon (kW) - elektrický výkon výrobného zariadenia v kW.
Ř Uvedenie do prevádzky - dátum uvedenia výrobného zariadenia do prevádzky v súlade s

vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Ř PSČ - poštové smerovacie číslo sídla výrobného zdroja.
Ř Mesto - mesto sídla výrobného zdroja.
Ř Štát - štát sídla výrobného zdroja.
Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej šírky.
Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej dĺžky.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

3.3.2 Aktívne záruky pôvodu

Stránka zobrazuje prehľad aktívnych záruk pôvodu, poskytuje držiteľom účtu okamžitú
informáciu o zárukách pôvodu, s ktorými má držiteľ účtu právo ďalej narábať v rozsahu ich
uplatnenia, prevodu alebo zrušenia.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Aktívne záruky pôvodu -> systém sprístupní zoznam existujúcich aktívnych záruk
pôvodu.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř  
· Pre uskutočnenie prevodu musí byť označený aspoň 1 záznam záruky pôvodu.

Zvolené záznamy obsahujú záruky pôvodu, ktorým vypršala lehota na prevod.
Kliknutím na operáciu "Previesť záruky pôvodu" systém zobrazí formulár Žiadosť pre
prevedenie záruk pôvodu:
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V položke Previesť všetky (č.... MWh) sa zaškrtnutím označovacieho poľa
predvyplní plné Množstvo pre prevod (MWh) do jednotlivých záznamov, následne nie
je možné modifikovať jednotlivé riadky. Ak sa v položke Previesť všetky (č.... MWh)
odznačí zaškrtávacie pole, tak sa ponechajú predvyplnené polia maximálnym
množstvom. Modifikované položky sú v prípade, že by sa používateľovi nechcelo
vypĺňať, iba by chcel napr. jeden riadok zmeniť oproti plným množstvám).

 Ak používateľ zvolí záznam záruky pôvodu, ktorá ja v stave "Zablokovaná",
systém ho upozorní nasledovným oznamom:

 Ak zvolený záznam obsahuje záruku pôvodu, ktorá patrí pod účet OKTE,
systém používateľa upozorní nasledovným oznamom:
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 Ak je žiadosť o prevod záruk pôvodu spracovávaná systémom, používateľ
bude upozornený nasledovným oznamom:

· Pre uskutočnenie Uplatnenia záruky pôvodu, musí byť označený práve jeden záznam
záruky pôvodu. Zvolené záruky pôvodu musia byť v lehote, kedy je možné uplatniť
záruky v prospech odberateľa a nesmie byť vybraná taká záruka pôvodu, ktorá patrí
pod účet OKTE. Kliknutím na operáciu "Uplatniť záruky pôvodu" systém zobrazí
formulár Žiadosť pre uplatnenie záruky pôvodu:

V položke Uplatniť všetky (50 MWh) sa zaškrtnutím označovacieho poľa
predvyplní plné Množstvo pre prevod (MWh) do jednotlivých záznamov, následne nie
je možné modifikovať jednotlivé riadky. Ak sa v položke Uplatniť všetky (50 MWh)
odznačí zaškrtávacie pole, tak sa ponechajú predvyplnené polia maximálnym
množstvom. Modifikované položky sú v prípade, že by sa používateľovi nechcelo
vypĺňať, iba by chcel, napr. jeden riadok zmeniť oproti plným množstvám).

Údaje odberateľa sú zobrazené v závislosti od toho, aký Typ odberateľa je
zvolený:
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Nové údaje žiadosti pre uplatnenie záruky pôvodu Držiteľ účtu uloží tlačidlom 

, následne ho systém upozorní nasledovným oznamom:

Systém skontroluje nové zadefinované hodnoty nečíselníkových vstupných parametrov
voči očakávanému typu a zadanie povinných položiek a označí nesprávne zadané, resp.
nezadané povinné parametre. Následne ho systém vráti na stránku ZPE -> Obchodná
evidencia -> Odberatelia a zobrazí oznam o úspešnom uložení záznamu. Stránka
Odberatelia zabezpečuje evidenciu odberateľov pre potreby uplatňovania záruk pôvodu.

Pri validácii môže nastať - "Žiadosť o uplatnenie záruk pôvodu voči vybranému
odberateľovi je spracovávaná systémom. Záruky pôvodu boli z tohto dôvodu dočasne
zablokované. O ukončení spracovania žiadosti budete informovaný prostredníctvom e-
mailu.".

Ř Stav záruky pôvodu - (Aktívna, Neprevoditeľná, Zablokovaná, Všetky). 

· Aktívna - vydanie novej záruky pôvodu (na základe žiadosti výrobcu) a pri prevode
záruky pôvodu od iného držiteľa účtu.

· Neprevoditeľná - automaticky po vypršaní povolenej doby pre prevod záruky pôvodu
na iného držiteľa účtu (12 mesiacov od vydania záruky pôvodu).

· Zablokovaná - na základe žiadosti držiteľa účtu alebo aktivitou správcu domény.
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Ř Dátum vydania od - dátum začiatku vydania záruky pôvodu. Dátum je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Dátum vydania do - dátum konca vydania záruky pôvodu. Dátum je možné zadať ručne

alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.
V prípade, že počet záznamov  v zozname je väčší ako 200, na stránke Správa exportu
je zobrazený export údajov do XLSX/CSV súboru prostredníctvom asynchrónneho
spracovania.

Opis položiek formulára Aktívne záruky pôvodu:

Ř  Sumárny riadok - v riadku sa počítajú sumáre pre uvedené stĺpce.
Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Aktívne záruky
pôvodu v režime prezerania.

·  Previesť záruku pôvodu - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Žiadosť pre
prevedenie záruk pôvodu.
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·  Uplatniť záruky pôvodu - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Žiadosť pre
uplatnenie záruky pôvodu.

Ř Číslo záruky pôvodu (interné) - interný identifikátor záruky pôvodu.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř ID držiteľa účtu - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Stav záruky pôvodu - (Aktívna, Neprevoditeľná, Zablokovaná).
Ř Dátum vydania záruky pôvodu - dátum vydania záruky pôvodu.
Ř Dátum získania - dátum získania záruky pôvodu.
Ř Výrobné zariadenie - názov výrobného zariadenia.
Ř Podporovaný výrobný zdroj - (Bez podpory, Investičná podpora, Kombinovaná podpora,

Podpora neznáma, Podpora výroby).
Ř Posledný dátum prevodu - záznamy obsahujú záruky pôvodu, ktorým vypršala lehota na

prevod.
Ř Koniec platnosti - dátum ukončenia platnosti záruky pôvodu.
Ř Typ inštalácie - zobrazený číselný údaj.
Ř Popis typu inštalácie -(napr. Slnečná - Nešpecifikovaná, ...).
Ř Typ zdroja - zobrazený číselný údaj.
Ř Popis typu zdroja - (napr. Mechanický zdroj - Vietor, ...).
Ř Obdobie výroby od - dátum začiatku výroby.
Ř Obdobie výroby do - dátum konca výroby.
Ř Certifikačná schéma - systém zobrazí certifikačnú schému, resp. legislatívu alebo sadu

špecifikácií, podľa ktorej je vydaná záruka pôvodu. Systém spĺňa pre záruky pôvodu
schému EECS (European Energy Certificate System), a teda v sebe majú príznak
“GO” (Guarantee of Origin).

Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok
certifikátov.

Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.

3.3.2.1 Prezeranie aktívnych záruk pôvodu

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov aktívnych záruk pôvodu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Aktívne záruky pôvodu -> systém sprístupní zoznam existujúcich aktívnych záruk

pôvodu -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár
Aktívne záruky pôvodu v režime prezerania.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Stav záruky pôvodu:

Sekcia Identifikácia záruky pôvodu:
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok

certifikátov.
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.
Ř Číslo držiteľa účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Číslo držiteľa účtu (interný kód) - identifikátor držiteľa účtu (interný kód).
Ř Názov držiteľa účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Stav záruky pôvodu - (Aktívna, Exspirovaná, Neprevoditeľná, Prevedená, Uplatnená,

Zablokovaná, Zrušená).
Ř Dátum získania záruky pôvodu - zobrazený dátum získania záruky pôvodu.

Sekcia Platnosť záruky pôvodu:
Ř Dátum vydania - dátum vydania záruky pôvodu.
Ř Posledný dátum prevodu - posledný dátum prevodu záruky pôvodu.
Ř Koniec platnosti - dátum ukončenia platnosti záruky pôvodu.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.
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Záložka Detail záruky pôvodu

Opis položiek:

Sekcia Základné údaje:
Ř Energetické médium - energetické médium, pre ktoré boli vydané záruky pôvodu EECS.

Energetické médium ako elektrina, palivo ako plyn, kvapalina atď. Podľa súčasného stavu
je v Doméne Slovenskej republiky relevantná len elektrina.

Ř Účel záruky pôvodu - účel, pre ktorý bola záruka pôvodu vydaná.
Ř Typ produktu - typ výrobku, kde je certifikát záruka pôvodu, či už sa jedná o záruku

pôvodu vo vzťahu k Zdroju energie pre výstup, ku ktorému sa vzťahuje alebo typ
Technológie použitý pri výrobe takéhoto výstupu.

Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok
certifikátov.

Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.
Ř Vydavateľ - kód povereného vydavateľa.
Ř Štát vydania - štát pôvodu výrobného zariadenia.
Ř Kompetentná autorita - ID príslušného orgánu zodpovedného za EECS produkt, ktorý je

odovzdávaný.
Ř ID výrobného zariadenia - identifikátor výrobného zariadenia.
Ř Názov výrobného zariadenia - zobrazený názov výrobného zariadenia.
Ř Certifikačná schéma - systém zobrazí certifikačnú schému, resp. legislatívu alebo sadu

špecifikácií, podľa ktorej je vydaná záruka pôvodu. Systém spĺňa pre záruky pôvodu
schému EECS (European Energy Certificate System), a teda v sebe majú príznak
“GO” (Guarantee of Origin).

Sekcia Podpora výroby:
Ř Podporovaná výroba - (Bez podpory, Investičná podpora, Kombinovaná podpora,

Podpora neznáma, Podpora výroby).
Ř Popis podpory výroby - popis režimu podpory výroby.
Ř Popis investičnej podpory - popis režimu investičnej podpory.

Sekcia Kapacita zdroja:
Ř Elektrická (kW) - elektrická kapacita zdroja vyjadrená v kW.
Ř Mechanická (kW) - mechanická kapacita zdroja vyjadrená v kW.
Ř Tepelná (kW) - tepelná kapacita zdroja vyjadrená v kW.
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Sekcia Informácie o výrobnom zariadení:
Ř Uvedenie do prevádzky - dátum uvedenia výrobného zariadenia do prevádzky v súlade s

vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Ř Začiatok obdobia výroby - dátum zahájenia výroby elektrickej energie pokryté vydanou

zárukou pôvodu.
Ř Koniec obdobia výroby - dátum ukončenia výroby elektrickej energie pokryté vydanou

zárukou pôvodu.
Ř Typ inštalácie - (napr. Slnečná - Nešpecifikovaná).
Ř Typ zdroja - (napr. Mechanický zdroj - Vietor, ...).
Ř Využitie tepla - zobrazené využitie tepla.
Ř Nízka kalorifická hodnota paliva (MJ/kg) - nižšia výhrevnosť v mega jouloch na kilogram

paliva. 

Sekcia Energetické úspory:
Ř Primárna úspora energie (%) - uložená primárna energia vyjadrená v percentách.
Ř Primárna úspora energie (MJ/MWh) - skutočné množstvo ušetrenej primárnej energie

vyjadrenej v mega jouloch na MWh.
Ř Celková primárna úspora energie (%) - celkové úspory primárnej energie vyjadrené v

percentách na základe celkového toku energie a výstupných tokoch kogeneračnej
jednotky.

Ř Využiteľné teplo kogeneračného zdroja (GJ/MWh) - užitočná výroba tepla z kogenerácie
koreluje s 1 MWh výroby elektriny s vysokou účinnosťou kogenerácie.

Ř Elektrická účinnosť (%) - elektrická účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená
v percentách.

Ř Tepelná účinnosť (%) - tepelná účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená v percentách.

Sekcia Emisie:
Ř Vyprodukované CO

2
 (kg/MWh) - emisie CO

2
 vyrobené na jednotku elektriny v

kilogramoch na MWh.
Ř Ušetrené CO

2 
(kg/MWh) - ušetrené absolútne emisie CO

2
 v kilogramoch na MWh v

porovnaní s najlepšou dostupnou a ekonomicky odôvodniteľnou technológiou pre
samostatnú výrobu tepla a elektriny za použitia rovnakých palív.

Ř Produkcia rádioaktívneho odpadu (g/MWh) - rádioaktívny odpad vznikajúci na jednotku
elektriny v gramoch na MWh.

Sekcia Umiestnenie zdroja:
Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej šírky.
Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej dĺžky.
Ř Kód súradnicového systému - zobrazený kód súradnicového systému.
Ř Štát - štát umiestnenia zdroja.
Ř Mesto - mesto umiestnenia zdroja.
Ř PSČ - poštové smerovacie číslo umiestnenia zdroja.

3.3.3 Zrušené záruky pôvodu

Stránka zobrazuje prehľad zrušených záruk pôvodu so skončenou životnosťou. K zrušeniu záruky
pôvodu dochádza buď na základe žiadosti držiteľa účtu, alebo aktivitou správcu domény.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Zrušené záruky pôvodu -> systém sprístupní zoznam existujúcich zrušených záruk
pôvodu.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

· Stav záruky pôvodu - (Zrušená, Uplatnená, Exspirovaná, Všetky).
· Zrušená - na základe žiadosti držiteľa účtu alebo aktivitou správcu domény.
· Uplatnená - po uplatnení záruky pôvodu u koncového odberateľa. K uplatneniu

dochádza na základe žiadosti držiteľa účtu.
· Exspirovaná - po vypršaní povolenej doby pre uplatnenie záruky pôvodu u koncového

odberateľa (18 mesiacov od vydania záruky pôvodu).

· Dátum vydania od - dátum začiatku vydania záruky pôvodu. Dátum je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
· Dátum vydania do - dátum konca vydania záruky pôvodu. Dátum je možné zadať ručne

alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

·  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 údajov do XLSX, CSV súboru.
V prípade, že počet záznamov v zozname je väčší ako 200, na stránke Správa exportu je
zobrazený export údajov do XLSX/CSV súboru prostredníctvom asynchrónneho
spracovania.

Opis položiek formulára Zrušené záruky pôvodu:

Ř  Sumárny riadok - v riadku sa počítajú sumáre pre uvedené stĺpce.
Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Zrušené záruky
pôvodu v režime prezerania.

Ř Číslo záruky pôvodu (interné) - interný identifikátor záruky pôvodu.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř ID držiteľa účtu - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Stav záruky pôvodu - (Zrušená, Uplatnená, Exspirovaná).
Ř Dátum vydania záruky pôvodu - dátum vydania záruky pôvodu.
Ř Dátum získania - dátum získania záruky pôvodu.
Ř Výrobné zariadenie - názov výrobného zariadenia.
Ř Dátum zmeny stavu - dátum zmeny stavu záruky pôvodu.
Ř Koniec platnosti - dátum ukončenia platnosti záruky pôvodu.
Ř Typ inštalácie - zobrazený číselný údaj.
Ř Popis typu inštalácie - (napr. Slnečná - Nešpecifikovaná, ...).
Ř Typ zdroja - zobrazený číselný údaj.
Ř Popis typu zdroja - (napr. Mechanický zdroj - Vietor, ...).
Ř Obdobie výroby od - dátum začiatku výroby.
Ř Obdobie výroby do - dátum konca výroby.
Ř Certifikačná schéma - systém zobrazí certifikačnú schému, resp. legislatívu alebo sadu

špecifikácií, podľa ktorej je vydaná záruka pôvodu. Systém spĺňa pre záruky pôvodu
schému EECS (European Energy Certificate System), a teda v sebe majú príznak
“GO” (Guarantee of Origin).

Ř Názov odberateľa - názov/meno odberateľa.
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok

certifikátov.
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.

3.3.3.1 Prezeranie zrušených záruk pôvodu

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov zrušených záruk pôvodu.

Navigácia
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Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Zrušené záruky pôvodu -> systém sprístupní zoznam existujúcich zrušených záruk

pôvodu -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár
Zrušené záruky pôvodu v režime prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Stav záruky pôvodu:

Sekcia Identifikácia záruky pôvodu:
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok

certifikátov.
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.
Ř Číslo držiteľa účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Číslo držiteľa účtu (interný kód) - identifikátor držiteľa účtu (interný kód).
Ř Názov držiteľa účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Stav záruky pôvodu - (Aktívna, Exspirovaná, Neprevoditeľná, Prevedená, Uplatnená,

Zablokovaná, Zrušená).
Ř Dátum získania záruky pôvodu - zobrazený dátum získania záruky pôvodu.

Sekcia Platnosť záruky pôvodu:
Ř Dátum vydania - dátum vydania záruky pôvodu.
Ř Posledný dátum prevodu - posledný dátum prevodu záruky pôvodu.
Ř Koniec platnosti - dátum ukončenia platnosti záruky pôvodu.

Sekcia Uplatnenie záruky pôvodu:
Ř Popis uplatnenia - zobrazený popis uplatnenia záruky pôvodu.
Ř Miesto uplatnenia - krajina uplatnenia záruky pôvodu.

Sekcia Odberateľ:
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Ř Typ odberateľa - zobrazený typ odberateľa.
Ř Názov odberateľa - názov/meno odberateľa.
Ř Štát - zobrazený štát odberateľa.
Ř EIC kód - jednoznačný identifikátor EIC kód odberateľa.
Ř IČO - identifikačné číslo organizácie.
Ř DIČ - daňové identifikačné číslo.
Ř IČ DPH - identifikačné číslo organizácie pre daň z pridanej hodnoty.

Sekcia Prevod záruky pôvodu:
Ř Dátum prevodu - zobrazený dátum prevodu záruky pôvodu.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

Záložka Detail záruky pôvodu

Opis položiek:

Sekcia Základné údaje:
Ř Energetické médium - energetické médium, pre ktoré boli vydané záruky pôvodu EECS.

Energetické médium ako elektrina, palivo ako plyn, kvapalina atď. Podľa súčasného stavu
je v Doméne Slovenskej republiky relevantná len elektrina.

Ř Účel záruky pôvodu - účel, pre ktorý bola záruka pôvodu vydaná.
Ř Typ produktu - typ výrobku, kde je certifikát záruka pôvodu, či už sa jedná o záruku

pôvodu vo vzťahu k Zdroju energie pre výstup, ku ktorému sa vzťahuje alebo typ
Technológie použitý pri výrobe takéhoto výstupu.

Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok
certifikátov.

Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.
Ř Vydavateľ - kód povereného vydavateľa.
Ř Štát vydania - štát pôvodu výrobného zariadenia.
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Ř Kompetentná autorita - ID príslušného orgánu zodpovedného za EECS produkt, ktorý je
odovzdávaný.

Ř ID výrobného zariadenia - identifikátor výrobného zariadenia.
Ř Názov výrobného zariadenia - zobrazený názov výrobného zariadenia.
Ř Certifikačná schéma - systém zobrazí certifikačnú schému, resp. legislatívu alebo sadu

špecifikácií, podľa ktorej je vydaná záruka pôvodu. Systém spĺňa pre záruky pôvodu
schému EECS (European Energy Certificate System), a teda v sebe majú príznak
“GO” (Guarantee of Origin).

Sekcia Podpora výroby:
Ř Podporovaná výroba - (Áno, Nie).
Ř Popis podpory výroby - popis režimu podpory výroby.
Ř Popis investičnej podpory - popis režimu investičnej podpory.

Sekcia Kapacita zdroja:
Ř Elektrická (kW) - elektrická kapacita zdroja vyjadrená v kW.
Ř Mechanická (kW) - mechanická kapacita zdroja vyjadrená v kW.
Ř Tepelná (kW) - tepelná kapacita zdroja vyjadrená v kW.

Sekcia Informácie o výrobnom zariadení:
Ř Uvedenie do prevádzky - dátum uvedenia výrobného zariadenia do prevádzky v súlade s

vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Ř Začiatok obdobia výroby - dátum zahájenia výroby elektrickej energie pokryté vydanou

zárukou pôvodu.
Ř Koniec obdobia výroby - dátum ukončenia výroby elektrickej energie pokryté vydanou

zárukou pôvodu.
Ř Typ inštalácie - (napr. Slnečná - Nešpecifikovaná).
Ř Typ zdroja - (napr. Mechanický zdroj - Vietor, ...).
Ř Využitie tepla - zobrazené využitie tepla.
Ř Nízka kalorifická hodnota paliva (MJ/kg) - nižšia výhrevnosť v mega jouloch na kilogram

paliva. 

Sekcia Energetické úspory:
Ř Primárna úspora energie (%) - uložená primárna energia vyjadrená v percentách.
Ř Primárna úspora energie (MJ/MWh) - skutočné množstvo ušetrenej primárnej energie

vyjadrenej v mega jouloch na MWh.
Ř Celková primárna úspora energie (%) - celkové úspory primárnej energie vyjadrené v

percentách na základe celkového toku energie a výstupných tokoch kogeneračnej
jednotky.

Ř Využiteľné teplo kogeneračného zdroja (GJ/MWh) - užitočná výroba tepla z kogenerácie
koreluje s 1 MWh výroby elektriny s vysokou účinnosťou kogenerácie.

Ř Elektrická účinnosť (%) - elektrická účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená
v percentách.

Ř Tepelná účinnosť (%) - tepelná účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená v percentách.

Sekcia Emisie:
Ř Vyprodukované CO

2
 (kg/MWh) - emisie CO

2
 vyrobené na jednotku elektriny v

kilogramoch na MWh.
Ř Ušetrené CO

2
 (kg/MWh) - ušetrené absolútne emisie CO

2
 v kilogramoch na MWh v

porovnaní s najlepšou dostupnou a ekonomicky odôvodniteľnou technológiou pre
samostatnú výrobu tepla a elektriny za použitia rovnakých palív.

Ř Produkcia rádioaktívneho odpadu (g/MWh) - rádioaktívny odpad vznikajúci na jednotku
elektriny v gramoch na MWh.

Sekcia Umiestnenie zdroja:
Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej dĺžky.
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Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich
zemepisnej šírky.

Ř Kód súradnicového systému - zobrazený kód súradnicového systému.
Ř Štát - štát umiestnenia zdroja.
Ř Mesto - mesto umiestnenia zdroja.
Ř PSČ - poštové smerovacie číslo umiestnenia výrobne.

3.3.4 Prevedené záruky pôvodu

Stránka zobrazuje prehľad prevedených záruk pôvodu na iného držiteľa účtu. Prevod je
iniciovaný na základe žiadosti držiteľa záruky pôvodu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Prevedené záruky pôvodu -> systém sprístupní zoznam existujúcich prevedených
záruk pôvodu.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř Dátum prevodu od - dátum začiatku prevodu záruky pôvodu. Dátum je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Dátum prevodu do - dátum konca prevodu záruky pôvodu. Dátum je možné zadať ručne

alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 údajov do XLSX, CSV súboru.
V prípade, že počet záznamov  v zozname je väčší ako 200, na stránke Správa exportu
je zobrazený export údajov do XLSX/CSV súboru prostredníctvom asynchrónneho
spracovania.

Opis položiek formulára Prevedené záruky pôvodu:

Ř  Sumárny riadok - v riadku sa počítajú sumáre pre uvedené stĺpce.
Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Prevedené
záruky pôvodu v režime prezerania.

Ř Číslo záruky pôvodu (interné) - interný identifikátor záruky pôvodu.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř ID držiteľa účtu - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Stav záruky pôvodu - (Prevedená).
Ř Dátum vydania záruky pôvodu - dátum vydania záruky pôvodu.
Ř Dátum získania - dátum získania záruky pôvodu.
Ř Posledný dátum prevodu - posledný dátum prevodu záruky pôvodu.
Ř Koniec platnosti - dátum ukončenia platnosti záruky pôvodu.
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Ř Typ inštalácie - zobrazený číselný údaj.
Ř Popis typu inštalácie -(napr. Slnečná - Nešpecifikovaná).
Ř Typ zdroja - zobrazený číselný údaj.
Ř Popis typu zdroja - (napr. Mechanický zdroj - Vietor, ...).
Ř Obdobie výroby od - dátum začiatku výroby.
Ř Obdobie výroby do - dátum konca výroby.
Ř Certifikačná schéma - systém zobrazí certifikačnú schému, resp. legislatívu alebo sadu

špecifikácií, podľa ktorej je vydaná záruka pôvodu. Systém spĺňa pre záruky pôvodu
schému EECS (European Energy Certificate System), a teda v sebe majú príznak
“GO” (Guarantee of Origin).

Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok
certifikátov.

Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.

3.3.4.1 Prezeranie prevedených záruk pôvodu

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov prevedených záruk pôvodu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Prevedené záruky pôvodu -> systém sprístupní zoznam existujúcich prevedených

záruk pôvodu -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí
formulár Prevedené záruky pôvodu v režime prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Stav záruky pôvodu:
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Sekcia Identifikácia záruky pôvodu:
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok

certifikátov.
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.
Ř Číslo držiteľa účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Číslo držiteľa účtu (interný kód) - identifikátor držiteľa účtu (interný kód).
Ř Názov držiteľa účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Stav záruky pôvodu - (Prevedená).
Ř Dátum získania záruky pôvodu - zobrazený dátum získania záruky pôvodu.

Sekcia Platnosť záruky pôvodu:
Ř Dátum vydania - dátum vydania záruky pôvodu.
Ř Posledný dátum prevodu - posledný dátum prevodu záruky pôvodu.
Ř Koniec platnosti - dátum ukončenia platnosti záruky pôvodu.

Sekcia Prevod záruky pôvodu:
Ř Dátum prevodu - zobrazený dátum prevodu záruky pôvodu.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

Záložka Detail záruky pôvodu

Opis položiek:

Sekcia Základné údaje:
Ř Energetické médium - energetické médium, pre ktoré boli vydané záruky pôvodu EECS.

Energetické médium ako elektrina, palivo ako plyn, kvapalina atď. Podľa súčasného stavu
je v Doméne Slovenskej republiky relevantná len elektrina.

Ř Účel záruky pôvodu - účel, pre ktorý bola záruka pôvodu vydaná.
Ř Typ produktu - typ výrobku, kde je certifikát záruka pôvodu, či už sa jedná o záruku

pôvodu vo vzťahu k Zdroju energie pre výstup, ku ktorému sa vzťahuje alebo typ
Technológie použitý pri výrobe takéhoto výstupu.

Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - začínajúce AIB číslo certifikátu pre zväzok
certifikátov.
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Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - koncové AIB číslo certifikátu pre zväzok certifikátov.
Ř Vydavateľ - kód povereného vydavateľa.
Ř Štát vydania - štát pôvodu výrobného zariadenia.
Ř Kompetentná autorita - ID príslušného orgánu zodpovedného za EECS produkt, ktorý je

odovzdávaný.
Ř ID výrobného zariadenia - identifikátor výrobného zariadenia.
Ř Názov výrobného zariadenia - zobrazený názov výrobného zariadenia.
Ř Certifikačná schéma - systém zobrazí certifikačnú schému, resp. legislatívu alebo sadu

špecifikácií, podľa ktorej je vydaná záruka pôvodu. Systém spĺňa pre záruky pôvodu
schému EECS (European Energy Certificate System), a teda v sebe majú príznak
“GO” (Guarantee of Origin).

Sekcia Podpora výroby:
Ř Podporovaná výroba - (Áno, Nie).
Ř Popis podpory výroby - popis režimu podpory výroby.
Ř Popis investičnej podpory - popis režimu investičnej podpory.

Sekcia Kapacita zdroja:
Ř Elektrická (kW) - elektrická kapacita zdroja vyjadrená v kW.
Ř Mechanická (kW) - mechanická kapacita zdroja vyjadrená v kW.
Ř Tepelná (kW) - tepelná kapacita zdroja vyjadrená v kW.

Sekcia Informácie o výrobnom zariadení:
Ř Uvedenie do prevádzky - dátum uvedenia výrobného zariadenia do prevádzky v súlade s

vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Ř Začiatok obdobia výroby - dátum zahájenia výroby elektrickej energie pokryté vydanou

zárukou pôvodu.
Ř Koniec obdobia výroby - dátum ukončenia výroby elektrickej energie pokryté vydanou

zárukou pôvodu.
Ř Typ inštalácie - (napr. Slnečná - Nešpecifikovaná).
Ř Typ zdroja - (napr. Mechanický zdroj - Vietor, ...).
Ř Využitie tepla - zobrazené využitie tepla.
Ř Nízka kalorifická hodnota paliva (MJ/kg) - nižšia výhrevnosť v mega jouloch na kilogram

paliva. 

Sekcia Energetické úspory:
Ř Primárna úspora energie (%) - uložená primárna energia vyjadrená v percentách.
Ř Primárna úspora energie (MJ/MWh) - skutočné množstvo ušetrenej primárnej energie

vyjadrenej v mega jouloch na MWh.
Ř Celková primárna úspora energie (%) - celkové úspory primárnej energie vyjadrené v

percentách na základe celkového toku energie a výstupných tokoch kogeneračnej
jednotky.

Ř Využiteľné teplo kogeneračného zdroja (GJ/MWh) - užitočná výroba tepla z kogenerácie
koreluje s 1 MWh výroby elektriny s vysokou účinnosťou kogenerácie.

Ř Elektrická účinnosť (%) - elektrická účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená
v percentách.

Ř Tepelná účinnosť (%) - tepelná účinnosť výrobného zariadenia vyjadrená v percentách.

Sekcia Emisie:
Ř Vyprodukované CO

2
 (kg/MWh) - emisie CO

2
 vyrobené na jednotku elektriny v

kilogramoch na MWh.
Ř Ušetrené CO

2
 (kg/MWh) - ušetrené absolútne emisie CO

2
 v kilogramoch na MWh v

porovnaní s najlepšou dostupnou a ekonomicky odôvodniteľnou technológiou pre
samostatnú výrobu tepla a elektriny za použitia rovnakých palív.

Ř Produkcia rádioaktívneho odpadu (g/MWh) - rádioaktívny odpad vznikajúci na jednotku
elektriny v gramoch na MWh.
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Sekcia Umiestnenie zdroja:
Ř GPS súradnice (dĺžka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej dĺžky.
Ř GPS súradnice (šírka) - zobrazenie súradníc GPS (Globálny polohový systém) ich

zemepisnej šírky.
Ř Kód súradnicového systému - zobrazený kód súradnicového systému.
Ř Štát - štát umiestnenia zdroja.
Ř Mesto - mesto umiestnenia zdroja.
Ř PSČ - poštové smerovacie číslo umiestnenia výrobne.

3.3.5 Prevody

Stránka eviduje prevody záruk pôvodu medzi držiteľmi účtu a výrobcom alebo dodávateľom
z iného členského štátu EÚ.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Prevody -> systém sprístupní zoznam existujúcich prevodov.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř Posledná zmena stavu od - dátum začiatku poslednej zmeny stavu, ktorý je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára. 
Ř Posledná zmena stavu do - dátum konca poslednej zmeny stavu, ktorý je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára. 

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 údajov do XLSX, CSV súboru.
V prípade, že počet záznamov v zozname je väčší ako 200, na stránke Správa exportu je
zobrazený export údajov do XLSX/CSV súboru prostredníctvom asynchrónneho
spracovania.

Opis položiek formulára Prevody:

Ř  Sumárny riadok - v riadku sa počítajú sumáre pre uvedené stĺpce.
Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Prevody v režime
prezerania.

·  Schváliť prevod - riadková operácia slúži pre schválenie takého prevodu, ktorý
čaká na potvrdenie zo strany účastníka trhu. Kliknutím na ikonku systém zobrazí
informatívne okno Schváliť prevod:

1. Prevod nie je možné schváliť z dôvodu existencie záruk pôvodu s
rovnakými AIB identifikátormi záruk pôvodu v systéme.
2. Schválenie žiadosti o prevod je možné iba pre stav „Čakajúca na
potvrdenie“.
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3. V prípade, že uvedené validácie sú v poriadku, vykoná sa asynchrónna
operácia spracovania príjmu záruk pôvodu. Následne sa zablokuje
(zamedzenie duplicitnej operácie toho istého držiteľa účtu v rovnakom čase,
aby sa nevytvorili v DB duplicitné záznamy záruk s tými istými parametrami)
daný držiteľ účtu, resp. príslušný prevod. 

·  Zamietnuť prevod - riadková operácia slúži pre zamietnutie takého prevodu,
ktorý čaká na potvrdenie zo strany účastníka trhu. Kliknutím na ikonku systém zobrazí
informatívne okno Zamietnuť prevod:

1. Prevod nie je možné schváliť z dôvodu existencie záruk pôvodu s rovnakými AIB
identifikátormi záruk pôvodu v systéme.

2. Schválenie žiadosti o prevod je možné iba pre stav „Čakajúca na potvrdenie“.
3. V prípade, že uvedené validácie budú v poriadku, vykoná sa asynchrónna operácia

spracovania príjmu záruk pôvodu. Následne sa zablokuje (zamedzenie duplicitnej
operácie toho istého držiteľa účtu v rovnakom čase, aby sa nevytvorili v DB
duplicitné záznamy záruk s tými istými parametrami) daný držiteľ účtu, resp.
príslušný prevod. 

4. V prípade, že dôjde ku schváleniu prevodu, tak sa prevod zrealizuje do stavu
"Vybavený".

Ř ID záznamu - identifikátor záznamu.
Ř Stav žiadosti - (Čakajúca, Čakajúca na potvrdenie, Schválená, Spracovávaná,

Vybavená, Zadaná, Zamietnutá, Zamietnutá príjemcom, Zrušená).
Ř Typ prevodu - (Domáci - ak krajina príjemcu je Slovensko, Zahraničný cez AIB - ak

krajina príjemcu je iná krajina).
Ř Vytvorenie - zobrazený dátum a čas vytvorenia prevodu záruky pôvodu.
Ř Posledná zmena stavu - zobrazený dátum a čas poslednej zmeny stavu prevodu záruky

pôvodu.
Ř Pôvodný vlastník - názov pôvodného vlastníka záruky pôvodu.
Ř Nový vlastník - názov nového vlastníka záruky pôvodu.
Ř Štát príjemcu - štát príjemcu záruky pôvodu.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Fakturovaný - (Áno, Nie). Hodnota "Áno“ je zobrazená vtedy, keď je prevod úspešne

zrealizovaný.

3.3.5.1 Prezeranie prevodov

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov prevodov záruk pôvodu medzi držiteľmi účtu
a výrobcom.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Prevody -> systém sprístupní zoznam existujúcich prevodov -> v stĺpci Operácie

kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Prevody v režime prezerania.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Informácie o prevode:

Sekcia Detaily prevodu:
Ř Typ prevodu - zobrazený typ prevodu napr. Domáci.
Ř Stav žiadosti - zobrazený stav žiadosti napr. Vybavená.
Ř Posledná zmena stavu - zobrazený dátum a čas poslednej zmeny stavu prevodu záruky

pôvodu.
Ř Identifikátor transakcie - identifikátor transakcie záruky pôvodu.
Ř Pôvodný vlastník - názov pôvodného vlastníka záruky pôvodu.
Ř Nový vlastník - názov nového vlastníka záruky pôvodu.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Fakturovaný - (Áno, Nie). Hodnota "Áno“ je zobrazená vtedy, keď je prevod úspešne

zrealizovaný.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - identifikačný kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum a čas vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum a čas poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

Záložka Súvisiace záruky pôvodu
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Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Číslo záruky pôvodu (interné) - interný identifikátor záruky pôvodu.
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - identifikátor záruky pôvodu od (podľa špecifikácie

AIB).
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - identifikátor záruky pôvodu do (podľa špecifikácie

AIB).
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Poradové číslo v rámci prevodu - zobrazené poradové číslo v rámci prevodu.

3.3.6 Zahraničné prenosy

Stránka zobrazuje prehľad všetkých prenosov na iného držiteľa účtu prostredníctvom AIB hub.
Stránka zobrazuje požadované údaje pre korektný prevod záruky pôvodu medzi držiteľmi účtov
v rôznych registroch.

Prevod záruk pôvodu prebieha na bilaterálnej báze a iniciuje ho aktuálny vlastník záruky pôvodu.
Príjemca záruky pôvodu musí prevodnú transakciu potvrdiť. Prevod v rámci domény Slovenskej
republiky prebieha priamo v systéme, ktorý spravuje účty oboch aktérov. Prevod do/z inej
domény sa musí uskutočniť prostredníctvom AIB Hub. Prevod medzi držiteľmi účtov je možné
vykonať najneskôr do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Možné stavy prenosu záruky pôvodu

· Čakajúci na potvrdenie - stav nastáva v prípade obdržania chyby, aby bolo možné
lepšie rozlíšiť stav príslušného prevodu.

· Exportovaný - stav nastáva pri zahájení prevodu do AIB Hubu.
· Iniciovaný - tento stav nastane pri vytvorení požiadavky na prevod od držiteľa účtu

alebo pri požiadavke na import zo strany AIB Hubu.
· Importovaný - stav nastáva pri zahájení prevodu z AIB Hubu.
· Potvrdený - stav nastáva po bezchybnom dokončení prevodu.
· Zamietnutý - stav nastáva pri vzniku chyby pri prevode.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Zahraničné prenosy -> systém sprístupní zoznam existujúcich zahraničných
prenosov.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř Dátum od - dátum začiatku zahraničného prevodu záruky pôvodu. Dátum je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Dátum do - dátum konca zahraničného prevodu záruky pôvodu. Dátum je možné zadať

ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Z registra - identifikátor odosielajúceho registra (1d).
Ř Do registra - identifikátor prijímajúceho registra (1d).

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.
V prípade, že počet záznamov  v zozname je väčší ako 200, na stránke Správa exportu
je zobrazený export údajov do XLSX/CSV súboru prostredníctvom asynchrónneho
spracovania.
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Opis položiek formulára Zahraničné prenosy:

Ř  Sumárny riadok - v riadku sa počítajú sumáre pre uvedené stĺpce.
Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Zahraničné
prenosy v režime prezerania.

·  Uvoľniť záruky pôvodu - kliknutím na ikonku systém používateľa upozorní
nasledovným oznamom:

Potvrdením operácie sa uzatvorí súčasný prevod záruk pôvodu do stavu
"Chyba" a príslušné záruky pôvodu budú na účte pôvodného držiteľa opäť aktivované.
Táto operácia je nevratná.

o Po potvrdení operácie sa vykoná validácia - (Prenos musí byť v stave „Chyba“,

Prevod nesmie byť v stave „Potvrdený“, Všetky záruky pridelené danému prevodu
musia byť v stave „Zablokovaná“).

o Ak sú splnené všetky validačné podmienky, systém zobrazí informatívny oznam -

"Žiadosť o uvoľnenie zablokovaných záruk pôvodu je spracovávaná systémom. O
ukončení spracovania žiadosti budete informovaný prostredníctvom e-mailu.".

o Systém zobrazí dialógové okno Uvoľnenie záruk pôvodu a zrušenie prevodu,

a po úspešnej realizácii zmeny sa zobrazí hláška používateľovi, ktorý vykonal
operáciu - "Záruky pôvodu boli úspešne odblokované na účte pôvodného
držiteľa.".

Ř ID záznamu - identifikátor záruky pôvodu v rámci transakcie.
Ř Stav prenosu - (Čakajúci na potvrdenie, Exportovaný, Chyba, Importovaný, Iniciovaný,

Potvrdený, Zamietnutý, Zamietnutý príjemcom, Zrušený).
Ř Typ prenosu - (Export, Import).
Ř Dátum prenosu - dátum prenosu.
Ř Odosielajúci register - identifikátor odosielajúceho registra.
Ř Prijímajúci register - identifikátor prijímajúceho registra.
Ř Pôvodný vlastník - názov pôvodného vlastníka.
Ř Číslo účtu pôvodného vlastníka - číslo účtu pôvodného vlastníka.
Ř Nový vlastník - názov nového vlastníka.
Ř Číslo účtu nového vlastníka - číslo účtu nového vlastníka.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
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3.3.6.1 Prezeranie zahraničných prevodov

Stránka slúži na prezeranie existujúcich údajov zahraničných prevodov záruk pôvodu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Záruky pôvodu ->
podstránka Zahraničné prevody -> systém sprístupní zoznam existujúcich zahraničných

prenosov -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár
Zahraničné prevody v režime prezerania.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Informácie o prevode:

Sekcia Stav prenosu:
Ř Typ prenosu - zobrazený typ prenosu napr. Export.
Ř Stav prenosu - zobrazený stav prenosu napr. Chyba.
Ř Dátum prenosu - zobrazený dátum prenosu záruky pôvodu.
Ř ID správy - 15 miestny identifikátor správy.
Ř Kód chyby - kód chyby, ktorá nastala pri prenose transakcie.
Ř Chybová hláška - obsah prenesenej chybovej hlášky.
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Sekcia Detaily prenosu:
Ř Odosielajúci register - identifikátor odosielajúceho registra.
Ř Prijímajúci register - identifikátor prijímajúceho registra.
Ř Názov pôvodného vlastníka - názov pôvodného vlastníka.
Ř Číslo účtu pôvodného vlastníka - číslo účtu pôvodného vlastníka.
Ř Názov nového vlastníka - názov nového vlastníka.
Ř Číslo účtu nového vlastníka - číslo účtu nového vlastníka.
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - identifikačný kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

Záložka Súvisiace záruky pôvodu

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Číslo záruky pôvodu (interné) - interný identifikátor záruky pôvodu.
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - identifikátor záruky pôvodu od (podľa špecifikácie

AIB).
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - identifikátor záruky pôvodu do (podľa špecifikácie

AIB).
Ř Množstvo (MWh) - počet certifikátov. Každý certifikát má hodnotu 1 MWh vyrobenej

elektriny.
Ř Poradové číslo v rámci prevodu - zobrazené poradové číslo v rámci prevodu.

3.4 Aukcie

V prípade, že výrobca dostal investičnú pomoc alebo poberá finančnú prevádzkovú podporu, tak
záruky pôvodu automaticky prechádzajú pod OKTE (sú pripísané na virtuálny prevodný účet
OKTE) a sú ďalej obchodované v aukciách. Aukcie sú vypisované na mesačnej báze. Prvá
aukcia bude vypísaná v apríli 2020, a to výlučne na záruky pôvodu umiestnené na virtuálnom
účte OKTE. V tejto oblasti bude mať dodávateľ možnosť prihlásiť sa do jednotlivých aukcií a
zároveň nahliadnuť do aukcií, ktoré sa už uskutočnili.

OKTE má v tejto oblasti úlohu organizátora aukcií a zároveň je jediným predávajúcim subjektom.
Obchodované záruky pôvodu sú na vypisovaných aukciách kategorizované podľa dátumu výroby
danej energie (tzn. kategória zvlášť na záruky s platnosťou 11 mesiacov, 10 mesiacov atď.).
Výsledná cena záruk pôvodu je v aukciách stanovená na základe ponukovej ceny (spôsob pay-
as-bid), pričom minimálna vstupná hodnota do aukcie má takú hodnotu, aby pokryla poplatky na



78© sféra, a.s., 2022

Používateľská príručka XMtrade   /ZPE
®

vydanie a prevod záruky pôvodu . Každý držiteľ účtu so záujmom o účasť v aukcii môže podať
niekoľko ponúk s rozdielnou cenou. Ponuky sú uspokojované od najvyššej ponúkanej jednotkovej
ceny, kým nie sú všetky ponuky uspokojené alebo kým nie sú prevedené všetky ponúkané
záruky pôvodu ponúkané v aukciách.

Zisk, ktorý OKTE vygeneruje z uskutočnených aukcií záruk pôvodu, je využitý na financovanie
prevádzkovej podpory výrobných zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie a VÚ KVET.

Podnety na vznik aukcie

Ř Elektrina dodaná do sústavy, ktorá bola podporená formou doplatku/príplatku nemôže
byť vydaná v prospech držiteľa účtu - výrobcu.

Ř Záruky na podporovanú elektrinu si môže OKTE vydať vo svoj prospech.
Ř Aby sa záruky mohli dostať k držiteľom účtu bude OKTE vyhlasovať aukcie na

pravidelnej/nepravidelnej báze.
Ř OKTE je jediným predávajúcim.
Ř OKTE vyhlási aukciu, keď sa rozhodne, že má dostatočný počet ZP do aukcie.

Princíp a priebeh aukcie

Riešenie

Ř Systém XMtrade/ISOM na mesačnej báze počíta množstvo podporovanej elektriny, ktoré
bolo dodané do sústavy z výrobných zariadení (vždy po konečnom zúčtovaní za M-3).

Ř Systém XMtrade/ZPE na základe množstva zo systému XMtrade/ISOM pravidelne vydáva
záruky na účet OKTE.

Ř Nepredané záruky z predchádzajúcej aukcie sú stále na účte OKTE.
Ř OKTE sa na základe množstva záruk na svojom účte rozhodne o vyhlásení aukcie.
Ř OKTE vyhlasuje aukciu, s kategóriami podľa: 

· Typ zdroja - (voda, slnko, vietor),
· Životnosť ZP 3-mesačné intervaly - (6-9 mes., 3-6 mes., 0-3 mes.).

Ř Priebeh aukcie – procesy:
· Otvorenie príjmu objednávok,
· Zatvorenie príjmu objednávok,
· Párovanie objednávok - (Príprava dát pre párovanie, Párovanie, Prerozdelenie

vysúťažených ZP),
· Výpočet podkladov pre zverejnenie,
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· Výpočet podkladov pre zúčtovanie,
· Zverejnenie výsledkov,
· Generovanie prevodu ZP čakajúceho na zaplatenie,
· Vysporiadanie prevodu uhradených ZP.

Ř Držiteľ účtu zadáva objednávky do jednotlivých kategórií:
· Jednoduchá – objednávka do konkrétnej kategórie aukcie,
· Variantná – objednávka cez viacero kategórií (je mi jedno aké ZP chcem).

Ř Párovanie objednávok - objednávky na nákup sú zoradené podľa:
· jednotkovej ceny - iba OKTE má „objednávku“ na predaj, nákup – od najväčšej po

najmenšiu,
· množstva,
· čísla kategórie.

 Objednávky sa napĺňajú množstvom v smere zhora, až kým sa nevyčerpá ponuka
z OKTE.

Stránka portálu opisuje funkcionalitu z nasledujúcich hľadísk:

Ř Aukcie
Ř Objednávky
Ř Verejné výsledky
Ř Podrobné vyhodnotenie
Ř Sumárne vyhodnotenie

3.4.1 Aukcie

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Aukcie -> systém sprístupní zoznam existujúcich aukcií.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť
volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.

Ř Budúce záznamy - zaškrtnutím označovacieho poľa systém zobrazí v tabuľke záznamy s
dátumom aukcie do budúcna. Ak je označovacie pole vypnuté, zobrazia sa záznamy iba
pre 1 vybraný obchodný deň.

Ř Stav aukcie - (Plánovaná, Prebiehajúca, Pripravená, Ukončená, Uzatvorená -
nevyhodnotená, Uzatvorená - vyhodnotená, Zrušená).

Ř Obchodný deň - obchodný deň aukcie. Dátum je možné zadať ručne alebo využiť ikonu

, ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

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  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

Ř Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Aukcie v režime
prezerania.

Ř Dátum vyhlásenia - dátum a čas vyhlásenia aukcie.
Ř Stav aukcie - zobrazený stav aukcie (Plánovaná, Prebiehajúca, Pripravená, Ukončená,

Uzatvorená - nevyhodnotená, Uzatvorená - vyhodnotená, Zrušená).
Ř Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
Ř Otvorenie príjmu ponúk - dátum a čas otvorenia príjmu ponúk.
Ř Zatvorenie príjmu ponúk - dátum a čas zatvorenia príjmu ponúk.
Ř Uzatvorenie aukcie - dátum a čas uzatvorenia aukcie.
Ř Ponúkané množstvo (MWh) - číselná hodnota zobrazená v MWh.
Ř Zobchodované množstvo (MWh) - číselná hodnota zobrazená v MWh.

3.4.1.1 Prezeranie aukcie

Stránka slúži na prezeranie existujúcich aukcií v systéme.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Aukcie -> systém sprístupní zoznam existujúcich aukcií -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku

 "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Aukcie v režime prezerania.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Všeobecné informácie:

Sekcia Všeobecné informácie o aukcii:
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia aukcie.
Ř Stav aukcie - zobrazený stav aukcie (Plánovaná, Prebiehajúca, Pripravená, Ukončená,

Uzatvorená - nevyhodnotená, Uzatvorená - vyhodnotená, Zrušená).
Ř Obchodný deň od - dátum začiatku obchodného dňa aukcie.
Ř Obchodný deň do - dátum konca obchodného dňa aukcie.
Ř Otvorenie príjmu ponúk - dátum a čas otvorenia príjmu ponúk.
Ř Zatvorenie príjmu ponúk - dátum a čas zatvorenia príjmu ponúk.
Ř Uzatvorenie aukcie - dátum a čas uzatvorenia aukcie.

Sekcia Podrobnosti aukcie:
Ř Ponúkané množstvo (MWh) - číselná hodnota zobrazená v MWh.
Ř Zobchodované množstvo (MWh) - číselná hodnota zobrazená v MWh.

Sekcia Informácie o zázname:
Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.
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Záložka Kategórie aukcie

Opis položiek:

Ř Typ zdroja - (Vodný, Solárny ...). Položka je previazania s položkou Životnosť, aby bolo
možné vybrať iba takú kombináciu, ktorá sa pre danú aukciu nachádza.

Ř Životnosť (mesiace) - (0-3, 6-9, 9-12 ...). Položka je previazaná s položkou Typ zdroja,
aby bolo možné vybrať iba takú kombináciu, ktorá sa pre danú aukciu nachádza.

Ř Minimálna cena (EUR/MWh) - číselná hodnota minimálnej ceny v EUR/MWh.
Ř Množstvo (MWh) - množstvo vyrobenej elektriny v MWh.

3.4.2 Objednávky

Stránka portálu poskytuje operátorom trhu možnosť registrácie a následnej správy svojich
objednávok. Objednávkou sa rozumie ponuka na predaj a nákup elektriny.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Objednávky -> systém sprístupní zoznam existujúcich objednávok. 

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

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí formulár Objednávky.

Ř  - pred vyvolaním operácie používateľ musí označiť aktuálny záznam
(Zoznam, iba pre záznamy v stave objednávky "Aktívna"). Po rozvinutí ponuky
rozbaľovacieho menu sa zobrazí možnosť "Zmazať objednávku", ktorou systém vyzve
používateľa, aby potvrdil svoj úmysel vymazať zvolené záznamy.

Ř Obchodný deň od - prvý deň filtrovaného intervalu, pre ktorý bola objednávka podaná.

Dátum je možné zadať ručne alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber
dátumu z kalendára.

Ř Obchodný deň do - posledný deň filtra intervalu. Dátum je možné zadať ručne alebo

využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Aukcia - výber aukcie (dátum pre obchodný deň aukcie).

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  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.
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Ř Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Objednávky:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Objednávky
v režime prezerania.

·  Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Objednávky
v režime modifikácie, v ktorom je umožnené modifikovať všetky položky okrem výberu
aukcie (obchodného dňa), na ktorú je objednávka určená.

·  Vymazať záznam - kliknutím na ikonku systém vyzve používateľa, aby potvrdil
svoj úmysel vymazať záznam. Zmazať sa dá iba objednávka v takej aukcii, kde je
otvorený príjem objednávok.

Ř ID objednávky - identifikátor objednávky.
Ř Verzia - číslo verzie.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Obchodný deň - dátum pre obchodný deň.
Ř Vytvorenie - dátum a čas zaevidovania objednávky.
Ř ID aukcie - identifikátor aukcie.
Ř Stav - (Aktívna, Čiastočne zobchodovaná, Kompletne zobchodovaná, Zamietnutá,

Zrušená).
Ř Smer - (Nákup, Predaj).
Ř Typ - (Jednoduchá, Variabilná).
Ř Požadované množstvo celkom (MWh) - celkové požadované množstvo v MWh.
Ř Zobchodované množstvo celkom (MWh) - celkové zobchodované množstvo v MWh.

3.4.2.1 Vytvorenie objednávky

Stránka portálu slúži na pridanie novej objednávky do systému. Ak v danom čase neprebieha
žiadna aukcia, systém zobrazí nasledovný oznam:

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Objednávky -> systém sprístupní zoznam existujúcich objednávok -> stlačením tlačidla

 systém zobrazí formulár Objednávky v režime pridania novej objednávky.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad údajmi formulára:

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

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

Opis položiek sekcia Všeobecné informácie:
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Aukcia - výber aukcie (dátum pre obchodný deň aukcie).
Ř Smer - (Nákup, Predaj).
Ř Typ - (Jednoduchá, Variabilná).
Ř Množstvo (MWh) - množstvo vyrobenej elektriny v MWh.

Sekcia Výber dostupných záruk pôvodu - položky sa zobrazujú v závislosti od typu objednávky
(Jednoduchá, Variabilná).

Ř P. č. - poradové číslo pre vytvorenie objednávky. Účastník trhu má možnosť zvoliť
poradie jednotlivých položiek, ktoré v hraničnom prípade ovplyvní spôsob párovania
objednávky.

Ř Typ zdroja - (Vodný, Solárny ...). Položka je previazania s položkou Životnosť (mesiace),
aby bolo možné vybrať iba takú kombináciu, ktorá sa pre danú aukciu nachádza.

Ř Životnosť (mesiace) - (0-3, 6-9, 9-12 ...). Položka je previazaná s položkou Typ zdroja,
aby bolo možné vybrať iba takú kombináciu, ktorá sa pre danú aukciu nachádza.

Ř Množstvo (MWh) - množstvo vyrobenej elektriny v MWh.
Ř Minimálna cena (EUR/MWh) - číselná hodnota minimálnej ceny v EUR/MWh.
Ř Ponúkaná cena (EUR/MWh) - číselná hodnota ponúkanej ceny v EUR/MWh.

 Ak nie je v rámci jednoduchej objednávky označený ani jeden produkt, používateľ je
systémom upozornený nasledovným oznamom:

 Ak nie sú v rámci variabilnej objednávky označené dva produkty, používateľ je
systémom upozornený nasledovným oznamom:

 Ak je zadaná cena za záruku pôvodu mimo rozsahu, systém používateľa upozorní
nasledovným oznamom:
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Usporiadanie poradia produktov je potrebné robiť nasledovne:

Ř automaticky usporiadať podľa ceny (od najvyššej po najnižšiu) v momente, keď sa naplní
ponúkaná cena pre všetky označené (zakliknuté) produkty. Poradie položiek s rovnakou
cenou nemeniť voči predchádzajúcemu zvolenému poradiu.

Ř v prípade, že používateľ bude chcieť preusporiadať záznamy a bude mať vyplnené ceny,
systém mu umožní vykonať zmenu usporiadania iba medzi produktmi s rovnakou
ponúkanou cenou.

Iba pri variabilnej objednávke, ktorá nie je usporiadaná podľa ceny, systém pred uložením
používateľa upozorní nasledovným oznamom:

Ak sú dáta usporiadane podľa ceny, systém upozornenie pre používateľa nezobrazí, čím sa
automaticky nová objednávka uloží.

Vo formulári Objednávky tlačidlo  potvrdí a uloží nové údaje, súčasne na krátku

dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov. Tlačidlom 
systém zruší vytvorenie novej objednávky. 

3.4.2.2 Prezeranie objednávky

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúcej objednávky.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Objednávky -> systém sprístupní zoznam existujúcich objednávok -> v stĺpci Operácie kliknutím

na ikonku  "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Objednávky v režime prezerania.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad údajmi formulára:

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

Ř  - stlačením tlačidla systém zobrazí formulár Objednávky v režime
modifikácie.

Ř Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek sekcia Všeobecné informácie:

Ř Verzia - číslo verzie.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Obchodný deň - dátum pre obchodný deň.
Ř Vytvorenia - dátum a čas zaevidovania objednávky.
Ř ID aukcie - identifikátor aukcie.
Ř Stav - (Aktívna, Čiastočne zobchodovaná, Kompletne zobchodovaná, Zamietnutá,

Zrušená).
Ř Smer - (Nákup, Predaj).
Ř Typ - (Jednoduchá, Variabilná).
Ř Množstvo (MWh) - množstvo elektriny v MWh.
Ř Zobchodované množstvo celkom (MWh) - celkové zobchodované množstvo v MWh.
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Sekcia Detail objednávky:

Opis položiek:

Ř P. č. - poradové číslo pre vytvorenie objednávky. Účastník trhu má možnosť zvoliť
poradie jednotlivých položiek, ktoré v hraničnom prípade ovplyvní spôsob párovania
objednávky.

Ř Typ zdroja - (Vodný, Solárny ...).
Ř Životnosť (mesiace) - (0-3, 6-9, 9-12 ...).
Ř Ponúkaná cena (EUR/MWh) - číselná hodnota v EUR/MWh.
Ř Zobchodované množstvo (MWh) - zobchodované množstvo v MWh.

Sekcia Informácie o zázname:

Ř Identifikátor záznamu - kód záznamu.
Ř Vytvorenie - dátum a čas vytvorenia záznamu.
Ř Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril záznam.
Ř Modifikácia - dátum a čas poslednej modifikácie záznamu.
Ř Modifikoval - meno používateľa, ktorý naposledy modifikoval záznam.

3.4.2.3 Modifikácia objednávky

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov objednávky existujúcej v systéme. Po kliknutí na
operáciu "Modifikovať záznam“ sa zobrazí predvyplnený formulár (rovnaký ako pre zadanie
objednávky, v ktorom je umožnené modifikovať všetky položky okrem výberu aukcie
(obchodného dňa), na ktorú je objednávka určená.
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Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Objednávky -> systém sprístupní zoznam existujúcich objednávok -> v stĺpci Operácie kliknutím

na ikonku  "Modifikovať záznam" systém zobrazí formulár Objednávky v režime modifikácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad údajmi formulára:

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

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia zmenené údaje, súčasne na krátku
dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov. Po úspešnom
uložení bude používateľ notifikovaný o modifikácii objednávky.

Ř  - stlačením tlačidla systém zobrazí formulár Objednávky v režime
prezerania.

Opis položiek sekcia Všeobecné informácie:

Ř Verzia - číslo verzie.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Obchodný deň - dátum pre obchodný deň.
Ř ID aukcie - identifikátor aukcie.
Ř Smer - (Nákup, Predaj).
Ř Typ - (Jednoduchá, Variabilná).
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Ř Množstvo (MWh) - množstvo elektriny v MWh.

Sekcia Výber dostupných záruk pôvodu - položky sa zobrazujú v závislosti od typu objednávky
(Jednoduchá, Variabilná).

Ř P. č. - poradové číslo pre vytvorenie objednávky. Účastník trhu má možnosť zvoliť
poradie jednotlivých položiek, ktoré v hraničnom prípade ovplyvní spôsob párovania
objednávky.

Ř Typ zdroja - (Vodný, Solárny ...). Položka je previazania s položkou Životnosť, aby bolo
možné vybrať iba takú kombináciu, ktorá sa pre danú aukciu nachádza.

Ř Životnosť (mesiace) - (0-3, 6-9, 9-12 ...). Položka je previazaná s položkou Typ zdroja,
aby bolo možné vybrať iba takú kombináciu, ktorá sa pre danú aukciu nachádza.

Ř Množstvo (MWh) - množstvo vyrobenej elektriny v MWh.
Ř Minimálna cena (EUR/MWh) - číselná hodnota minimálnej ceny v EUR/MWh.
Ř Ponúkaná cena (EUR/MWh) - číselná hodnota ponúkanej ceny v EUR/MWh.

Usporiadanie poradia produktov je potrebné robiť nasledovne:

Ř automaticky usporiadať podľa ceny (od najvyššej po najnižšiu) v momente, keď sa naplní
ponúkaná cena pre všetky označené (zakliknuté) produkty. Poradie položiek s rovnakou
cenou nemeniť voči predchádzajúcemu zvolenému poradiu.

Ř v prípade, že používateľ bude chcieť preusporiadať záznamy a bude mať vyplnené ceny,
systém mu umožní vykonať zmenu usporiadania iba medzi produktmi s rovnakou
ponúkanou cenou.

Iba pri variabilnej objednávke, ktorá nie je usporiadaná podľa ceny, systém pred uložením
používateľa upozorní nasledovným oznamom:

Ak sú dáta usporiadane podľa ceny, systém upozornenie pre používateľa nezobrazí, čím sa
automaticky nová objednávka uloží.

Vo formulári Objednávky tlačidlo  potvrdí a uloží modifikované údaje, súčasne
na krátku dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov. Tlačidlom

 systém zruší modifikáciu objednávky.

3.4.3 Verejné výsledky

Stránka slúži na prezeranie verejných výsledkov aukcií pre daný obchodný deň. 

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Verejné výsledky -> systém sprístupní zoznam existujúcich verejných výsledkov aukcií.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř Obchodný deň od - dátum začiatku realizácie aukcie. Dátum je možné zadať ručne alebo

využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Obchodný deň do - dátum konca realizácie aukcie. Dátum je možné zadať ručne alebo

využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

Ř Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Verejné výsledky:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř ID aukcie - identifikátor aukcie.
Ř Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
Ř Typ zdroja - (Vodný, Solárny).
Ř Životnosť (mes.) - (0-3, 3-6, 6-9, ...).
Ř Ponúkané množstvo (MWh) - ponúkané množstvo elektriny v MWh.
Ř Zobchodované množstvo (MWh) - zobchodované množstvo elektriny v MWh.
Ř Aritm. priem. cien (EUR/MWh) - aritmetický priemer cien v EUR/MWh.
Ř Váž. priem. cien (EUR/MWh) - vážený priemer cien v EUR/MWh.
Ř Cena obchodov (EUR) - cena obchodov v EUR.

3.4.4 Podrobné vyhodnotenie

Stránka slúži na prezeranie podrobných výsledkov aukcií po držiteľoch účtu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Podrobné vyhodnotenie -> systém sprístupní zoznam existujúcich podrobných výsledkov aukcií.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami:

Ř Obchodný deň od - dátum začiatku realizácie aukcie. Dátum je možné zadať ručne alebo

využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Obchodný deň do - dátum konca realizácie aukcie. Dátum je možné zadať ručne alebo

využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

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  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

Ř Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Podrobné vyhodnotenie:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř ID aukcie - identifikátor aukcie.
Ř Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
Ř Nový vlastník - názov/meno nového vlastníka.
Ř Množstvo (MWh) - číselná hodnota v MWh.
Ř Dátum vydania záruky pôvodu - dátumový údaj pre vydanie záruky pôvodu.
Ř Posledný dátum prevodu - dátumový údaj pre posledný dátum prevodu.
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Ř Koniec platnosti - dátumový údaj pre koniec platnosti záruky pôvodu.
Ř Životnosť (mes.) - (0-3, 3-6, 6-9, ...).
Ř Typ zdroja (AIB kód) - číselná hodnota záruky pôvodu od (podľa špecifikácie AIB).
Ř Typ zdroja - identifikátor zdroja.
Ř ID obchodu - identifikátor obchodu.
Ř Číslo záruky pôvodu (interné) - číselná hodnota.
Ř Číslo záruky pôvodu od (AIB kód) - číselná hodnota záruky pôvodu od (podľa špecifikácie

AIB).
Ř Číslo záruky pôvodu do (AIB kód) - číselná hodnota záruky pôvodu do (podľa špecifikácie

AIB).

3.4.5 Sumárne vyhodnotenie

Stránka slúži na prezeranie sumárnych výsledkov aukcií po držiteľoch účtu.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka
Sumárne vyhodnotenie -> systém sprístupní zoznam existujúcich sumárnych výsledkov aukcií.

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

Ř Obchodný deň od - dátum začiatku realizácie aukcie. Dátum je možné zadať ručne alebo

využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
Ř Obchodný deň do - dátum konca realizácie aukcie. Dátum je možné zadať ručne alebo

využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.

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  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

Ř Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek formulára Sumárne vyhodnotenie:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř ID obchodu - identifikátor obchodu.
Ř Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
Ř Držiteľ účtu - názov/meno držiteľa účtu.
Ř Držiteľ účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Typ zdroja - (Vodná energia, Veterná energia, ...).
Ř Životnosť (mes.) - (0-3, 3-6, 6-9, ...).
Ř Množstvo (MWh) - množstvo elektriny v MWh.
Ř Cena (EUR/MWh) - číselná hodnota, cena v EUR/MWh.
Ř Uhradené - Áno, Nie.

3.5 Reklamácie

Stránka umožní používateľom systému XMtrade/ZPE podávať a spravovať reklamácie v súvislosti
s činnosťami spojenými s vydávaním, prevodom, uplatnením a zrušením záruk pôvodu, ako aj
obchodovaním záruk pôvodu v rámci aukcií.

Držiteľ účtu - výrobca elektriny bude môcť reklamovať:

Ř Reklamácia vydaného množstva záruk pôvodu držiteľom účtu.
Ř Reklamácia údajov uvedených na záruke pôvodu držiteľom účtu.

Každá reklamácia obsahuje zadávateľa reklamácie, predmet reklamácie, reklamované obdobie,
typ reklamácie a vlastný text reklamácie s určením dôkazných prostriedkov, o ktoré sa
reklamácia opiera, prípadne prílohy reklamácie. Modul sprístupní používateľom držiteľa účtu
prezeranie vlastných a verejných reklamácií.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Reklamácie -> systém
sprístupní zoznam existujúcich reklamácií.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú
reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. 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 vytvorenia novej reklamácie.

Ř Stav reklamácie - (Zadaná, Riešená, Potrebný zásah zadávateľa, Vyriešená,
Zamietnutá, Zamietnutá a postúpená, Ukončená zadávateľom, Všetky).

Ř  (Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto
tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.

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 Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis 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.
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Ř Stav reklamácie - (Zadaná, Riešená, Potrebný zásah zadávateľa, Ukončená
zadávateľom, Vyriešená, Zamietnutá, Zamietnutá a postúpená).

Ř Obdobie od - dátum začiatku reklamácie -> je tu možnosť výberu z kalendára .

Ř Obdobie do - dátum konca reklamácie -> je tu možnosť výberu z kalendára .
Ř Predmet - (Iný, Prevod záruk pôvodu, Uplatnenie záruk pôvodu, Vydanie záruk pôvodu).
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 modifikoval záznam.

3.5.1 Vytvorenie reklamácie

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Reklamácie -> systém

sprístupní zoznam existujúcich reklamácií -> stlačením tlačidla  systém
sprístupní formulár Vytvorenie reklamácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.
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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  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí dialóg Nahratie súboru:

Opis položiek záložky Všeobecné údaje:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Predmet - (Iný, Prevod záruk pôvodu, Uplatnenie záruk pôvodu, Vydanie záruk

pôvodu).
· Začiatok obdobia - dátum začiatku obdobia reklamácie. Dátum je možné zadať ručne

alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
· Koniec obdobia - dátum konca obdobia reklamácie. Dátum je možné zadať ručne

alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
· Dátum podania reklamácie - dátum a čas podania reklamácie.

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 . 
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Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - stlačením ikonky sa vykoná stiahnutie súboru prílohy pripojenej
k reklamácii, následne 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 pripojenej k reklamácii.

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 3 desatinné miesta (max. 10 MB).
Ř Vytvoril - meno zadávateľa súboru.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia prílohy.

Vo formulári Reklamácie tlačidlo  potvrdí a uloží nové údaje, súčasne na krátku

dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov. Tlačidlo  zruší
vytvorenie nového záznamu reklamácie.

3.5.2 Prezeranie reklamácie

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov reklamácie. Zobrazí sa tiež priebeh reklamácie a jej
prílohy.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Reklamácie -> systém

sprístupní zoznam existujúcich reklamácií -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku  "Prezrieť
záznam" systém zobrazí formulár Reklamácie v režime prezerania.
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Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna.

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

Ř  - stlačením tlačidla systém zobrazí formulár Reklamácie v režime
modifikácie.

Ř Tlačidlo  umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX súboru.

Opis položiek záložky Všeobecné údaje:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Predmet - (Prevod záruk pôvodu, Uplatnenie záruk pôvodu, Vydanie záruk pôvodu).
· Začiatok obdobia - dátum začiatku obdobia reklamácie.
· Koniec obdobia - dátum konca obdobia reklamácie.
· Dátum podania reklamácie - dátum, kedy bola reklamácia vytvorená.

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.
· Dátum ukončenia reklamácie - dátum a čas ukončenia reklamácie.
· Riešiteľ - identifikácia priradeného riešiteľa reklamácie. Ide o časovo závislý údaj,

v rámci životného cyklu. 

Ř Sekcia Komunikácia:
· História komunikácie - história opisujúca priebeh procesu reklamácie, napr. v prípade

zamietnutia.
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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 

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - stlačením ikonky sa vykoná stiahnutie súboru prílohy pripojenej
k reklamácii, následne systém zobrazí štandardný systémový dialóg pre preberanie
súboru špecifický podľa operačného systému a typu internetového prehliadača.

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 (max. 10 MB).
Ř Vytvoril - meno zadávateľa súboru.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia reklamácie.

Záložka Priebeh reklamácie 

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
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Ř Stav - (Zadaná, Riešená, Potrebný zásah zadávateľa, Ukončená zadávateľom,
Vyriešená, Zamietnutá, Zamietnutá a postúpená).

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.

3.5.3 Modifikácia reklamácie

Stránka portálu slúži na modifikáciu atribútov vrátane doplnenia informácií. Je to jediný režim,
ktorý umožní používateľovi meniť údaje existujúcej reklamácie.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu OZE -> stránka portálu Reklamácie -> systém

sprístupní zoznam existujúcich reklamácií ->  v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku 
 "Modifikovať záznam" systém zobrazí formulár Reklamácie v režime modifikácie.

Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami, ktoré
sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna:

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

Ř  - stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia zmenené údaje, súčasne na krátku
dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov. Systém pri
ukladaní reklamácie kontroluje, či bol Dátum predpokladaného ukončenia vyšší ako
Dátum podania reklamácie.
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Ř  - stlačením tlačidla systém zobrazí formulár Reklamácie v režime
prezerania.

Ř  - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí dialóg Nahratie súboru.

  

Opis položiek záložky Všeobecné údaje:

Ř Sekcia Základné údaje:
· Predmet - (Iný, Prevod záruk pôvodu, Uplatnenie záruk pôvodu, Vydanie záruk

pôvodu).
· Začiatok obdobia - dátum začiatku obdobia reklamácie. Dátum je možné zadať ručne

alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
· Koniec obdobia - dátum konca obdobia reklamácie. Dátum je možné zadať ručne

alebo využiť ikonu , ktorá zobrazí kalendár pre výber dátumu z kalendára.
· Dátum podania reklamácie - dátum a čas podania reklamácie.

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.
· Dátum ukončenia reklamácie - dátum a čas ukončenia reklamácie.
· Riešiteľ reklamácie - identifikácia priradeného riešiteľa reklamácie. Ide o časovo

závislý údaj, v rámci životného cyklu.

Ř Sekcia Komunikácie:
· História komunikácie - v prípade zamietnutia ide o opis dôvodu zamietnutia

reklamácie.
· Doplňujúce informácie - potrebný zásah zadávateľa.

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 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 a čas modifikácie reklamácie.

Záložka Prílohy - potrebné je zvoliť operáciu . 
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Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Operácie:

·  Stiahnuť súbor - stlačením ikonky sa vykoná stiahnutie súboru prílohy pripojenej
k reklamácii, následne 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 pripojenej k reklamácii.

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 3 desatinné miesta (max. 10 MB).
Ř Vytvoril - meno zadávateľa súboru.
Ř Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia prílohy.

Vo formulári Reklamácie tlačidlo  potvrdí a uloží modifikované údaje, súčasne
na krátku dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnom vložení údajov. Tlačidlo

 zruší modifikáciu záznamu reklamácie.

3.6 Fakturačné podklady

Stránka portálu slúži na zobrazenie zoznamu zaevidovaných fakturačných podkladov v systéme
XMtrade/ZPE s možnosťou vyhľadávania/filtrovania a triedenia. Vystavovanie fakturačných podkladov
je za poplatky pri administrácii so zárukami pôvodu a platby za záruky pôvodu vysúťažené v aukcii.

Systém XMtrade/ZPE sprístupňuje fakturačnému modulu OKTE fakturačné podklady za činnosti
držiteľov účtu spojené s vydávaním a prevodom záruk pôvodu, ako aj vedenie účtu v rámci
systému či poplatky spojené s obchodovaním záruk pôvodu v rámci aukcií. Vystavené účtovné
doklady zverejňuje  fakturačný modul OKTE na portáli XMtrade/ZPE.

Navigácia

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Fakturačné podklady -
> systém sprístupní existujúcich fakturačných podkladov.
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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 Verzia fakturačných podkladov - (Posledná verzia, Všetky verzie).
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 údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek záložky Vydania/Prevody:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Držiteľ účtu - obchodné meno držiteľa účtu.
Ř Držiteľ účtu (EIC) - identifikátor držiteľa účtu, ku ktorému je evidovaná faktúra.
Ř Držiteľ účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Fakturačné obdobie od - začiatok fakturačného obdobia.
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Ř Fakturačné obdobie do - koniec fakturačného obdobia.
Ř Vydanie - množstvo (MWh) - číselná hodnota v MWh.
Ř Vydanie - tarifa (EUR/MWh) - číselná hodnota v EUR/MWh.
Ř Vydanie - platba bez DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR.
Ř Prevod - množstvo (MWh) - číselná hodnota v MWh.
Ř Prevod - tarifa (EUR/MWh) - číselná hodnota v EUR/MWh.
Ř Prevod - platba bez DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR.
Ř DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR.
Ř Platba celkom (EUR) - číselná hodnota v EUR.
Ř Číslo faktúry - číselný údaj (č. XXXXXXXXXX).
Ř Verzia - číslo verzie faktúry.
Ř Stav spracovania - (Schválený, Spracovaný, Uhradený, Vytvorený).

Záložka Aukcie

Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne
pre vybraný zoznam záznamov:

Ř Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
Ř Verzia fakturačných podkladov - (Posledná verzia, Všetky verzie).
Ř Číslo zálohovej 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 údajov do XLSX, CSV súboru.

Opis položiek:

Ř Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
Ř Držiteľ účtu - obchodné meno držiteľa účtu.
Ř Držiteľ účtu (EIC) - identifikátor držiteľa účtu, ku ktorému je evidovaná faktúra.
Ř Držiteľ účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
Ř Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
Ř Aukcia (nákup) - množstvo (MWh) - číselná hodnota v MWh.
Ř Aukcia (nákup) - platba bez DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR.
Ř DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR.
Ř Platba celkom (EUR) - číselná hodnota v EUR.
Ř Číslo zálohovej faktúry - číselný údaj (č. XXXXXXXXXX).
Ř Verzia - číslo verzie fakturačných podkladov.
Ř Stav spracovania - (Schválený, Spracovaný, Uhradený, Vytvorený).

3.7 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 ZPE -> stránka portálu Faktúry -> systém
sprístupní zoznam existujúcich faktúr.

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 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.



108© sféra, a.s., 2022

Používateľská príručka XMtrade   /ZPE
®

Ř  - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je
zoznam aktualizovaný.

Ř Tlačidlá  umožňujú vyexportovať zoznam údajov 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 Držiteľ účtu - obchodné meno držiteľa účtu.
Ř Držiteľ účtu (EIC) - identifikátor držiteľa účtu, ku ktorému je evidovaná faktúra.
Ř Držiteľ účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
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 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.
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