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I NFO RM A CE
k postupu zveřejňování důvěrných informací
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě
a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
Vážený účastníku trhu,
Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) upozorňuje v souladu s dokumentem ACER Guidance
on application of REMIT 5th Edition1 (dále jen „ACER Guidance“) na skutečnost, že registrace
do Národního registru účastníků trhu s energiemi (dále jen „CEREMP“) není jednorázovou
záležitostí, ale kontinuálním procesem, kdy účastník trhu má podle článku 9 odst. 5 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě
a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu
s energií“) povinnost udržovat své údaje v registračním formuláři CEREMP aktuální.
Dále ERÚ upozorňuje, že ACER Guidance v rámci kapitoly 7.2 upřesňuje způsob plnění povinnosti
zveřejňování důvěrných informací podle článku 4 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií.
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) nově považuje
za souběžné, úplné a účinné zveřejnění důvěrných informací podle článku 4 odst. 4 Nařízení
o velkoobchodním trhu s energií využití platformy pro zveřejňování důvěrných informací (dále jen
„IIP“ - Inside Information Platform), jejichž seznam je uveden na ACER portálu2. Alternativní
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zveřejnění důvěrné informace na internetových stránkách účastníka trhu nebo s využitím
sociálních médií je nadále považováno pouze za doplňkový zdroj (např. v případě výpadku
dostupnosti IIP) pro zveřejnění důvěrné informace, který nemůže nahradit zveřejnění důvěrné
informace na IIP. V případě doplňujícího zveřejnění důvěrné informace mimo IIP musí účastník
trhu navíc zajistit, aby zveřejněné informace byly identické s těmi, které byly zveřejněny na IIP.
S ohledem na výše uvedené je po účastnících trhu potenciálně vlastnících důvěrnou informaci
požadováno, aby v rámci registračního procesu do CEREMPu v souladu s článkem 9 odst. 5
Nařízení o velkoobchodním trhu s energií neprodleně poskytli a pravidelně aktualizovali informaci
o místě zveřejňování důvěrných informací. Pokud účastník trhu předpokládá, že nevlastní žádné
důvěrné informace, které se musí zveřejňovat podle článku 4 Nařízení o velkoobchodním trhu
s energií, nemusí se u IIP registrovat a do CEREMPu stačí uvést hodnotu „NA“ (není aplikováno).
Vyhodnocení, zda účastník trhu vlastní důvěrnou informaci či nikoliv, je vždy na straně účastníka
trhu.
Termín pro splnění požadavku zveřejňování důvěrných informací s využitím IIP byl ACERem
stanoven na 1. ledna 2021 (zdroj - REMIT Quarterly No. 20/Q1 20203).
V případě jakýchkoli dotazů ohledně výše uvedených informací neváhejte zaslat své dotazy
na adresu remit@eru.cz.
S pozdravem

Martin Bortlík
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