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Subjekt

Dotčený článek
OPE

Dotčené ustanovení

Připomínka/Zdůvodnění

Návrh na nové znění

Návrh na vypořádání

Zdůvodnění

Návrh na nové znění - OTE

Návrh:
Navrhujeme vypustit slovo ,,funkčnost".

1

Pražská
energetika, a.s

10.2.1

10.2.1 Účastníci krátkodobého trhu jednají v souladu s OPE při obchodních
činnostech s Produkty a usilují o podporu integrity, transparentnosti a funkčnosti
Krátkodobého trhu.

2

Pražská
energetika, a.s

10.2.4

10.2.4 Účastníci krátkodobého trhu podporují a usilují o rozvoj transparentnosti a
integrity Krátkodobého trhu. Účastník krátkodobého trhu, který má důvodné
podezření na manipulaci s trhem, pokus o manipulaci s trhem nebo na obchodování
na základě důvěrných informací to oznámí Energetickému regulačnímu úřadu. V
souvislosti s tímto Účastník krátkodobého trhu upozorní i Operátora trhu.
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Pražská
energetika, a.s

10.4, 10.4.1

4

5

Pražská
energetika, a.s

Pražská
energetika, a.s

10.4. Zákaz manipulace s trhem
10.4.1 Zakazuje se účast nebo pokus o účast na manipulaci s Krátkodobým trhem
dle Nařízení REMIT.

Odůvodnění:
Jedná o právně neurčitý pojem, který není dále blíže vymezen; současně se domníváme, že
usilovat o jakoukoliv formu ,,funkčnosti" (pokud budeme nahlížet na tento pojem v jeho běžném 10.2.1 Účastníci krátkodobého trhu jednají v souladu s OPE při
slova smyslu není primární úlohou účastníků trhu a nemělo by být zakotveno do smluvního
obchodních činnostech s Produkty a usilují o podporu integrity a
vztahu s OTE.
transparentnosti a funkčnosti Krátkodobého trhu.

Návrh:
Navrhujeme vypustit první větu, neboť je již obdobně uvedena v bodě 10.2.1. Navrhujeme
vypustit poslední větu - v rámci REMIT není Operátor v nějakém mimořádném postavení a není
úkolem Operátora shormažďovat informace o tom, co si o sobě myslí účastníci trhu. Pokud určité
informace Operátor ke své činnosti potřebuje, měl by je získávat prostřednictvím Energetického
regulačního úřadu.

Návrh:
Navrhujeme vypustit celou část 10.4, neboť text je analogicky obsažen v odstavci 10.1.1. Pokud
je vhodné, aby OPE část 10.4 obsahovaly, navrhujeme vypustit text bodu 10.1.1 ,,Mimo jiné jsou
zakázány a postihovány zejména a nejen na účast nebo pokus o účast při manipulaci s trhem a
obchodování zasvěcených osob", případně text přeformulovat.

10.2.4 Účastník krátkodobého trhu, který má důvodné podezření na
manipulaci s trhem, pokus o manipulaci s trhem nebo na obchodování
na základě důvěrných informací to oznámí Energetickému regulačnímu
úřadu.

Bod 10.4 a bod 10.4.1 vypuštěn, popřípadě bod 10.1.1

Akceptováno s úpravou

Význam slova funkčnost, zde byla použita ve smyslu, aby
účastníci trhu jednali v souladu s OPE a nebyla ohrožena
funkčnost systému, např. při zadávání nabídek
prostřednictvím automatické komunikace nebo jak se v
poslední době objevuje častěji "obchodovacíimi
automaty/roboty".

10.2.1 Účastníci krátkodobého trhu a Účastníci VT jednají v souladu s OPE při obchodních činnostech s Produkty a usilují o
podporu integrity a transparentnosti Krátkodobého trhu trhů organizovaných Operátorem trhu a jejich jednání neohrožuje
provoz CS OTE nebo aktivity ostatních Smluvních partnerů OTE.

10.2.4 Účastníci krátkodobého trhu podporují a usilují o rozvoj transparentnosti a integrity Krátkodobého trhu. Účastník
krátkodobého trhu a Účastník VT, který má důvodné podezření na manipulaci s trhem, pokus o manipulaci s trhem nebo
na obchodování na základě důvěrných informací to oznámí dle postupu uvedeném v Nařízení REMIT. Energetickému
regulačnímu úřadu. V souvislosti s tímto Účastník krátkodobého trhu upozorní i Operátora trhu.

Akceptováno s úpravou

Neakceptováno

Kapitola 10.4 "Zákaz manipulace s trhem" je do OPE
navrhována v souladu s článkem 15 Nařízení REMIT
(Povinnosti osob, které v rámci své profese sjednávají
transakce). Operátor trhu je povinný stanovit příslušná
opatření pro zjišťování nekalých praktik na jím
provozovaných trzích.

Operátor trhu jako organizátorem krátkodobého trhu je
odpovědný za transparentní a nediskriminační správu trhů. V
souladu s čl. 15 Nařízení REMIT (Povinnosti osob, které v
10.9.2 Operátor trhu je dále oprávněn vyžádat si od Účastníků krátkodobého trhu a Účastníků VT nezbytné a relevantní
rámci své profese sjednávají transakce) je povinný stanovit
informace v souvislosti s jakkýmkoliv podezřením na porušení ustanovení uvedených v kapitole 10 OPE zákazu
bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k nekalým praktikám obchodování zasvěcených osob a zákazu manipulace s trhem.
na jím provozovaných trzích. Z důvodu zajištění výkonu této
povinnosti byl navržen bod 10.9.2 OPE.

10.9.2.

10.9.2 Operátor trhu je dále oprávněn vyžádat si od Účastníků krátkodobého trhu
nezbytné a relevantní informace v souvislosti s jakýmkoliv podezřením na porušení
ustanovení uvedených v kapitole 10 OPE.

Návrh:
Navrhujeme vypustit bod 10.9.2. Oprávnění uvedené v tomto bodě je Operátorovi dáno pouze
tímto návrhem OPE a lze zpochybňovat, že má na takové informace univerzální nárok. Pouze na
základě konkrétního rozhodnutí Energetického regulačního úřadu by Operátor mohl získat
požadované informace přímo od Účastníka krátkodobého trhu. Výsledek tohoto postupu je
zakotven v bodě 10.9.5 ,,Operátor trhu poskytuje na výzvu Energetického regulačního úřadu
relevantní infromace o Účastníkovi krátkodobého trhu, včetně souvisejících obchodních dat a
ostatních nezbytných skutečností, které se týkají podezření na nekalé praktiky Účastníka
krátkodobého trhu."

Bod 10.9.2 vypuštěn

Neakceptováno

10.9.3.

Návrh:
Navrhujeme vypustit bod 10.9.3, v případě pokud nebude upraven dle našeho návrhu. Nelze
takto jednoduše zamezit Účastníkovi krátkodobého trhu účast na Krátkodobém trhu bez
10.9.3 Operátor trhu je oprávněn dočasně nebo trvale zamezit Účastníkovi
předcházející procedury (upozornění, jednání, varování atd.), která zde ovšem nejen není
krákodobého trhu účast na Krátkodobém trhu v plném rozsahu nebo z určitého trhu, popsána, ale není ani naznačena. Procedura by měla být podobná správnímu řízení. Objektivně
pokud zjevně a opakovaně porušuje OPE.
by se mělo jednat o správní řízení, které s Účastníkem povede Energetický regulační úřad a na
základě výsledku řízení bude Operátor konat.
Bod 10.9.3 by tak mohl být upraven dle uvedeného návrhu. V návrhu je doplněn odkaz na
kapitolu 10 OPE, neboť této kapitoly se text týká.

Bod 10.9,3 vypuštěn

Neakceptováno

10.9.3 Operátor trhu je oprávněn dočasně nebo trvale zamezit Účastníkovi krákodobého trhu a Účastníkovi VT účast na
trzích organizovaných Operátorem trhu Krátkodobém trhu v plném rozsahu nebo z určitého trhu, pokud zjevně a
opakovaně porušuje ustanovení uvedená v OPE, bezpečnost provozu a jeho jednání nebo činnost ohrožuje provoz CS OTE
nebo aktivity ostatních Smluvních partnerů OTE. Za takovéto jednání může být považováno i použití automatizovaných či
jiných strojových přístupů, tedy chování, které není možné lidskými silami navodit (např. krátkodobá a mnohačetná
obnovování obchodovacích obrazovek a modifikace nebo zadávání nabídek, mnohačetné paralelní připojení).

Návrh:
Navrhujeme do textu nového bodu 1.3.2 vložit na konec slova ,,podle platných právních
předpisů".
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1.3.2.

1.3.2 Operátor trhu je oprávněn zpřístupnit nezbytné informace o registrovaném
účastníku trhu oprávněným subjektům na základě zákonné povinnosti, zejména
Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu pro výkon
jejich působnosti v souladu s § 15a Energetického zákona, či soudního nebo jiného
rozhodnutí orgánů státní správy.

Odůvodnění:
Poskytování údajů a informací podle energetického zákona je jasně vymezeno a v textu odkázáno
na ustanovení § 15a energetického zákona, i poskytování jiným orgánům státní správy nebo
soudům je vymezeno příslušnou právní úpravou, proto by mělo být i v těchto případech jasně
stanoveno, že Operátor trhu bude poskytovat v souladu s dotčenými právními předpisy a nikoliv
bez dalšího kdykoliv a za jakýkoliv podmínek. Poskytování údajů a informací by se vždy mělo řídit
patřičnými právními předpisy.

1.3.2 Operátor trhu je oprávněn zpřístupnit nezbytné informace o
registrovaném účastníku trhu oprávněným subjektům na základě
zákonné povinnosti, zejména Energetickému regulačnímu úřadu a
Ministerstvu průmyslu a obchodu pro výkon jejich působnosti v souladu
s § 15a Energetického zákona, či soudního nebo jiného rozhodnutí
orgánů státní správy podle platných právních předpisů.

1.3.2 Operátor trhu je oprávněn poskytnoutzpřístupnit podle platných právních předpisů nezbytné informace
oprávněným subjektům o registrovaném účastníku trhu oprávněným subjektům na základě zákonné povinnosti, zejména
Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekci pro výkon jejich
působnosti v souladu s § 15a Energetického zákona, nebo na základě soudního nebo jiného rozhodnutí orgánů státní
správy.

Akceptováno s úpravou

Návrh:
Navrhujeme do textu nového bodu 12.1.2 vložit na konec slova ,,a v případě zákona o POZE v
souladu s vyhláškou č. 9/2016 Sb."
7

ČEZ, a.s.

12.1.2.

12.1.2 Výrobce zasílá požadované údaje k registraci v CS OTE dle postupu
uvedeného na webu OTE.

Odůvodnění:
Jelikož registrace výrobce je primárně daná povinností podle energetického zákona, kde však
nejsou dále blíže vymezeny dílčí podmínky registrace, domníváme se, že je třeba dále v textu k
registraci upřesnit, že registrace výrobce podle zákona č. 165/2012 Sb. má svá pravidla dána
úžeji právními předpisy, ze kterých musí vycházet.

12.1.2 Výrobce zasílá požadované údaje k registraci v CS OTE dle postupu
uvedeného na webu OTE. Tyto údaje v případě zákona o POZE zasílá v
souladu s vyhláškou č. 9/2016 Sb.

12.1.2 Výrobce zasílá požadované údaje k registraci v CS OTE dle postupu uvedeného na webu OTE a v souladu s platnými
právními předpisy.

Akceptováno s úpravou

Návrh:
Navrhujeme zvážit změnu termínu na oznamování změn v registračních údajích v CS OTE, které
nejsou mnohdy možné 5 pracovních dnů před změnou požadovanou cestou provést, takže výše
uvedený bod se stává nesplnitelným.
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12.1.5.

12.1.5 Výrobce oznamuje Operátorovi trhu veškeré změny v registračních údajích v
CS OTE, včetně změn týkajících se platnosti licence, a to nejméně 5 pracovních dnů
před nabytím účinnosti změny. Po oznámení změny Výrobcem Operátor trhu
provede registraci změny v CS OTE. Změnu registračních údajů dokládá Výrobce
kopií výpisu z Obchodního rejstříku a kopií licence. Pro jedno IČ je možno s výjimkou
provozovatelů přenosových soustav registrovat pouze jednoho účastníka trhu.

Odůvodnění:
V mnoha případech může dojít k tomu, že požadovaný termín Operátora trhu nebude možné
splnit. Zaprvé je třeba konstatovat, že termín nejméně 5 pracovních dnů před nabytím účinnosti
změny, má odkazovat na pravděpodobně nabytí právní moci licence, jiných souvisejících
správních rozhodnutí nebo na základě principu publicity obchodních rejstříků, zveřejněním v
obchodním rejstříku. V tomto případě lze tedy konstatovat, že může pro výrobce dojít objektivně
k situaci, kdy tuto podmínku nebude moci splnit. U licence se bude jednat o případ, kdy mu bude
zasláno nebo si vyzvedne správní rozhodnutí o udělení licence a v ten samý den se vzdá práva na
odvolání, pak nebude moci předložit kopii licence 5 pracovních dnů před nabytím právní moci
licence na OTE. Podmínkou obchodních podmínek OTE by mu pak nemělo být bráněno vzdání se
práva na odvolání, to by porušovalo základní pravidla správního řádu. Dále pak v případě
obchodního rejstříku nemůže být tato podmínka dodržena nikdy, protože výpis z obchodního
rejstříku lze pořídit, až po publikaci v rejstříku, který svým principem materiální publicity jasně
stanovuje, že co je publikováno, je platné.

Navrhujeme změnu termínu na oznamování změn v registračních údají v
CS OTE. Nejdřívější možný termín je podle našeho názoru nejpozději
první pracovní den, co změna nastane, tedy kdy daná listina nabyde
právní moci.

Částečně akceptováno

Důvodem navrženého ustanovení je zajistit včasné
informování operátora trhu o připravovaných změnách, aby
bylo možné změny případně projednat s dalšími účastníky
trhu (výrobcem, PDS) a reagovat případnou úpravou CS OTE.
viz připomínka ERÚ č. 26

Návrh:
Navrhujeme vypustit nově navrhované body 10.1.2, 10.2, 10.3, 10.4, a 10.9 bez náhrady.
Odůvodnění:
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ERÚ

10.1.2, 10.2,
10.3, 10.4 a
10.9.

10 Plnění nařízení REMIT

Nařízení REMIT je přímo aplikovatelný právní předpis EU, dle kterého je Operátor trhu v postavení RRM,
takže subjektu posyktující službu přeposílání dat do systému ACER za jednotlivé účastníky trhu podle
nařízení REMIT. Za tuto službu je mu hrazena cena podle cenového rozhodnutí. Toto je základ smluvního
vztahu na danou službu mezi účastníky trhu podle nařízení REMIT a OTE jako RRM a v tomto režimu musí
být také stanoveny podmínky v rámci obchodních podmínek pro elektroenergetiku. Body 10.1.2, 10.2,
10.3, 10.4 a 10.9 tuto skutečnost významně překračují, když se snažít stavět OTE do role dohlížetele nad
fungováním trhu a kontrolorem dodržování Nařízení REMIT, byť pro oblast krátkodobého trhu. OTE je
stejný účastník jako jiná RRM a nemůže na sebe přebírat, byť i částečně, pravomoci a povinnosti národního
regulátora, který je podle Nařízení REMIT skutečným dohledovým orgánem nad dodržováním tohoto
nařízení. Pokud OTE na základě běžného provozování krátkodobého trhu zjistí jakoukoliv nesrovnalost ve
fungování trhu, má povinnost danou skutečnost nahlásit na Energetický regulační úřad, stejně jako všichni
účastníci trhu. Nelze na základě obchodních podmínek pro elektroenergetiku stanovit, že účastníci
krátkodobého trhu mají povinnosti podezření hlásit na OTE a OTE si na základě vlastní analýzy vyhodnotí,
zda bylo porušeno Nařízení REMIT a zakáže danému subjektu např. přístup na krátkodobý trh. Rozhodnout
o skutečném porušení může v tomto případě pouze a jedině Energetický regulační úřad či následně soud.
Body 10.1.2, 10.2, 10.3, 10.4 jsou jakýmsi pokusem o úpravy definic poskytování důvěrných informací a
zákazu manipulace s trhem, když tyto definice jsou vymezeny v Nařízení REMIT a jakákoliv jejich úprava
nebo upřesnění v obchodních podmínkách může být do budoucna pro trh spíše matoucí než nápomocná,
protože až bude OTE chtít nebo při změně Nařízení REMIT nebo výkladu ACER se může jejich pohled od
pohledu OTE v OP odchýlit a to by asi mělo být považováno i za případný pokus o gold-plating.
Bod 10.9 lze primárně vnímat jako pokus OTE o převzetí role kontrolního orgánu nad dodržováním Nařízení
REMIT, byť jen na úrovni krátkodobého trhu. Jak bylo uvedeno výše, takovýto přístup není přípustný,
kontrolním a dohledovým orgánem je Energetický regulační úřad, který musí v dané věci vydat rozhodnutí,
které je případně napadnutelné ve správním soudnictví. OTE ani jako RRM nepřísluší podle právního řádu
ČR ani podle právních předpisů EU žádné kontrolní ani dohledové pravomoci.

Vypuštěn bod 10.1.2, 10.2, 10.3, 10.4 a 10.9.

Čátečně akceptováno,
bod 10.9 upraven (viz. připomínky č. 4 a 14), body 10.1.2,
10.2, 10.3, 10.4 zůstávají v původně navrhovaném znění,
vyjma úpravy pojmosloví (viz připomínka č. 15)

Operátor trhu je nejen v roli subjektu zajišťující reporting
obchodních údajů jménem účastníků trhu (tzv. Registered
Reporting Mechanism - "RRM") dle Nařízení REMIT, ale
především je organizátorem krátkodobého trhu a je tak
odpovědný za transparentní a nediskriminační správu jím
provozovaných trhů. Dle čl. 15 Nařízení REMIT (Povinnosti
osob, které v rámci své profese sjednávají transakce) je
operátor trhu povinný stanovit příslušná opatření pro
zjišťování nekalých praktik na jím provozovaných trzích. Z
tohoto důvodu byla kapitola 10 revidována a účastníci trhu
jsou informováni, že pro krátkodobé trhy OTE platí pravidla
daná Nařízením REMIT (článek 3 a článek 5 Nařízení REMIT) a
jsou k dodržování těchto pravidel vázáni.

12.1.5 Výrobce neprodleně oznamuje Operátorovi trhu veškeré změny v registračních údajích v CS OTE, včetně změn
týkajících se platnosti licence, a to nejméně 5 pracovních dnů před nabytím účinnosti změny. Po oznámení a doložení
změny Výrobcem Operátor trhu provede registraci změny v CS OTE. Změnu registračních údajů dokládá Výrobce kopií
výpisu z Obchodního rejstříku a kopií licence. Pro jedno IČ je možno s výjimkou provozovatelů přenosových soustav
registrovat pouze jednoho účastníka trhu.

