CGI REMIT Reporting Service
Služba pro účastníky energetického trhu pro zajištění
povinného reportingu v rámci REMIT

Společnost CGI IT Czech Republic nabízí účastníkům
energetického trhu službu pro zajištění povinností
reportingu v rámci REMIT.
CGI jako nezávislý certifikovaný RRM – Registered
Reporting Mechanism – zajistí bezpečné a důvěrné
předávání obchodních dat účastníků do evropské
databáze ACER.
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Co je REMIT?
REMIT - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a
transparentnosti velkoobchodního trhu s energií - klade účastníkům energetických trhů
v EU za povinnost oznamovat do evropské databáze agentury ACER data z obchodních
transakcí. Tato povinnost platí pro data z organizovaných tržních míst od 7. října 2015.
Pro data z bilaterálních smluv uzavřených mimo tržní místa od 7. dubna 2016.
MÁTE POVINNOST OZNAMOVAT DATA DO SYTÉMU REMIT?
Účastníkem trhu' pro účely povinností REMIT se rozumí jakákoli osoba včetně
provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, která provádí transakce na
jednom či více velkoobchodních trzích s energií, včetně zadávání příkazů k obchodování.
Jedná se obchodníky, dodavatele, výrobce, zprostředkovatele, velké spotřebitele, a dále
provozovatele přenosových a přepravních soustav.
JAK SE DATA REPORTUJÍ?
Data do databáze REMIT může předávat pouze subjekt, který je registrovánu u ACER
jako RRM (Registered Reporting Mechanism) a splní technické i administrativní
podmínky pro předávání dat. Účastník trhu má možnost zvolit jeden z RRM, který
předání dat zajistí nebo se sám stane RRM.

CGI a REMIT
Společnost CGI je globální poskytovatel IT a konzultačních služeb, který působí
dlouhodobě i na českém trhu v oblasti energetiky. Problematikou související regulací
energetických trhů včetně REMIT se zabýváme dlouhodobě. Jako dodavatele IT řešení
pro společnost OTE známe důkladně problematiku REMIT, způsob komunikace s ACER
a požadavky na předávání dat.
SLUŽBA CGI REMIT REPORTING
Účastníkům trhu nabízíme službu pro zajištění reportingu jejich obchodních dat do
databáze REMIT, která je založena na následujících principech:

Společnost CGI IT Czech Republic s.r.o. bude zajišťovat roli RRM pro reporting
obchodních dat ve 2. fázi – od 7. dubna 2016

Služba CGI REMIT Reporting Service zajistí přijetí dat od účastníka jedním
z dohodnutých způsobů podle předpokládaného rozsahu dat, možností systému
účastníka a dalších preferencí

Služba zajistí předání dat do systému REMIT

Výsledky zpracování a potvrzení budou zpět předány zvoleným způsobem

Předávání obchodních dat je zabezpečeno na vysoké úrovni a splňuje
požadavky na důvěrnost zpracování předávaných informací
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Služba CGI pro REMIT
reporting umožní plnit
povinnost účastníků trhu
na oznamování
obchodních dat do
databáze ACER.
Zajistíme:


Předávání dat
přizpůsobené vašim
možnostem a rozsahu
reportingu (web a
datové rozhraní)



Vysokou bezpečnost a
důvěryhodnost



Transparentní
komerční podmínky

TRANSPARENTNÍ PŘÍSTUP A PŘIZPŮSOBENÍM VAŠIM POŽADAVKŮM
Řešení CGI pro podporu reportingu v rámci REMIT je koncipováno jako otevřené
s možností přizpůsobení vašim konkrétním preferencím. Nabízíme následující možnosti:


Webový přístup – pro účastníky, jejichž reporting pro REMIT zahrne jednotky
transakcí za měsíc je nejjednodušší cestou zadat transakce přímo pomocí
našeho webového rozhraní.



Předávání dat ve formátu ACER XML – v případě, že systém účastníka
generuje data přímo ve formátu XML požadovaném ACER, zajistí služba CGI
jejich předávání přímo do systému ACER



Předávání dat a jejich transformace do formátu ACER XML zajištěná
službou CGI – pro účastníky, kteří jsou schopni generovat data v dohodnutém
formátu (CSV, XML) zajistí služba CGI konverzi do/z formátu ACER a předání
dat do systému ACER

Systém poskytne přehledný reporting provedených transakcí včetně informací o jejich
stavu z hlediska zpracování / potvrzení dat v databázi REMIT.
NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB
Díky našim zkušenostem nabízíme i konzultace a služby v oblasti plnění legislativních
požadavků na regulatorní reporting a služby pro zajištění integrace vašeho informačního
systému se službou CGI.
BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST DAT
Bezpečnost a zachování důvěrnosti dat je v oblasti předávání obchodních dat prioritou.
Pro zabezpečení služby a systému CGI REMIT Reporting jsou nastaveny nejvyšší
bezpečnostní standardy.
Pro zabezpečení systému budou využity následující prvky:


Elektronické zabezpečení dat zadávaných účastníkem



Zabezpečení webového přístupu a služeb TLS protokolem



Autentizace X.509 certifikátem anebo dvoufaktorovou autentizací.

FLEXIBILITA A DALŠÍ ROZVOJ
Služba CGI REMIT Reporting je koncipována tak, aby byla snadno přizpůsobitelná
individuálním požadavkům účastníků. Současně garantujeme, že řešení bude reflektovat
budoucí změny a požadavky na reporting dat.
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