Vypořádání připomínek k Obchodním podmínkám OTE, a.s.
pro elektroenergetiku, REVIZE 13_červenec 2011
připomínky č. 1 – 27 společnost ČEZ, a.s.
připomínka č. 28 společnost ČEPS, a.s
Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
1.
Část 7
Zásadní připomínka se týká
problematiky finančního
jištění. Domníváme se, že
jelikož má způsob finanční
zajištění a jeho utilizace
ekonomický dopad na subjekty
zúčtování (SZ) a na jejich
možnost obchodovat, měla by
se dostat do smluvního vztahu
mezi OTE a SZ. Tím by se
stalo, kdyby přesný popis
(vhodné jsou i vzorce) byl
součástí Obchodních
podmínek OTE. Domníváme
se také, že dopad finančního
jištění by mohl být SZ
rozporován a v případě sporů
by pro obě strany vznikl
problém. Jsme si vědomi, že
„řeč“ Obchodních podmínek
tomu neodpovídá. Bylo by
možné proto přidat přílohu
popisující tuto problematiku
2.
Část 6.2 Žádáme o upravení textu
Obchodních podmínek
v duchu závěrů z jednání
OTE, ČEZ, PRE, E.ON, které
se konalo dne 7.6. a které se
týkalo problematiky rozšíření
kmenových dat na OTE z
důvodu úpravy principů
finančního zajištění odchylek
SZ
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Vypořádání
Částečná akceptace
Do smluvního vztahu mezi SZ a
OTE se problematika FZ dostává
prostřednictvím Přílohy č. 2 ke
Smlouvě o zúčtování odchylek.
Stejně jako v plynárenství bude
algoritmus stanovení nového
způsobu FZ, včetně stanovené
spotřeby resp. výroby pro
zápornou a kladnou odchylku,
popsán v samostatném
dokumentu zveřejněném na webu
OTE nejpozději do 30. 6. 2011.

Akceptace
Do bodu 6.2.3 OPE byl doplněn
nový bod 6.2.3.15 týkající se
rezervovaného příkonu
(“rezervovaný příkon (v KW) u
OPM typu spotřeba s měřením
typu A nebo typu B“). V bodu
6.2.3 bude místo textu „počet
bloků pro OPM typu výroba“
uveden text „maximální
instalovaný výkon největšího
bloku“ a text bodu 6.2.3.11 bode
upraven na „sumární instalovaný
výkon pro typ OPM výroba“.

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
3.
2.6.1 +
Prosíme objasnit
2.6.2

Vypořádání
Vysvětlení:
Změnu SZ na konkrétních OPM
není možno v CDS uskutečnit,
pokud daný SZ není přiřazen
v systému OTE (PRODIS)
k danému smluvnímu partnerovi
OTE jako přebírající jeho
„sekundární“ odpovědnost (na
dobu, uvedenou v požadavku na
převzetí sekundární
odpovědnosti, který byl daným SZ
schválen (buď prostřednictvím CS
OTE nebo náhradním způsobem
na příslušném Formuláři) ještě
před tím, než smluvní partner
OTE zaslal požadavek na změnu
SZ na příslušných OPM). Jinak je
třeba upozornit na skutečnost, že
již nyní takto funguje proces
změny SZ na OPM a revizí 13
OPE nebyla provedena změna
v tomto procesu změny SZ na
OPM.
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Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
4.
3.1.16
Domníváme se, že není zcela
jasně popsáno

Vypořádání
Vysvětlení:
Princip výpočtu platby „super SZ“
za odchylku v daném obchodním
dnu je v tom, že se pro každou
obchodní hodinu dne sečte
odchylka „super SZ“ (přebírajícího
SZ) a všechny odchylky
příslušných převádějících SZ
(včetně protiodchylek) v MWh a
tento součet se ocení cenou
odchylky pro každou obchodní
hodinu, čímž se určí „hodinové“
platby „super SZ“ za jednotlivé
obchodní hodiny daného
obchodního dne. Platba „super
SZ“ za celý obchodní den je pak
součet všech jeho „hodinových“
plateb přes všechny hodiny
obchodního dne (možné jen pro
„super SZ“ a převádějící SZ se
stejným způsobem vypořádání
DPH).
Bude provedeno toto upřesnění
textu:
„Výše platby za odchylku subjektu
zúčtování, který převzal celkovou
odchylku jiných SZ dle
předchozího bodu 3.1.15, se za
obchodní den, pro který převzal
celkovou odchylku od jiných SZ,
stanoví jako suma součinů
zúčtovací ceny odchylky
v jednotlivých hodinách
obchodního dne a součtu jeho
odchylky (v MWh) a odchylek
(v MWh) všech SZ, od kterých
převzal celkovou odchylku
v jednotlivých hodinách
obchodního dne.“
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Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
5.
4.9.4
Před procesem vyhodnocení
DT je spouštěna kontrola…
v případě nedostatečné výše
zůstatku jsou již zadané
nabídky anulovány. Pokud
není dostatečná výše FZ,
nabídka nemůže být přijata,
pokud je již jednou přijata,
proč bude anulována? Jak je
možné překročit FZ v době od
zadání DT do jeho
vyhodnocení? Účastník
nebude mít dostatek času na
reakci. Pokud bude jednou
nabídka přijatá, měla by již
zůstat platná.
6.
4.10.5
Co je míněno podmíněnou
nabídkou?
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Vypořádání
Neakceptace
K překročení FZ dojít může
například obchodem na Blokovém
trhu nebo i vyhodnocením
odchylek, pokud byl pokyn na DT
zadán dříve než D-1. Rozhodující
je stav před sesouhlasením DT.
Z tohoto důvodu je potřeba
zkontrolovat a případně vyřadit
(anulovat) již vložený pokyn na
DT.
Jinak viz další podrobnosti
k anulaci pokynů na DT v
odpovědi k připomínce k bodům
7.1.23 a 7.4.8.2 dále.
Vysvětlení:
Účastník VDT může využít volby
podmínky objemové nedělitelnosti
své nabídky – viz pojem
„podmíněná nabídka“ v bodu
1.1.52 OPE a dále pojem
„nedělitelná podmínka“ v bodu
1.1.38 OPE.

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
7.
6.7.5
Vůbec nerozumíme významu.
Nechápeme význam
„potenciálně možné SZ“ pro
předání primární odpovědnosti
za odchylku
(pozn.: text bodu 6.7.5:
„Smluvní partner OTE, který
není SZ, předává odpovědnost
za svou celkovou odchylku
(tzv. „primární“ odpovědnost
za odchylku) na SZ a/nebo
tzv. „sekundární“ odpovědnost
za odchylku na SZ, kterou se
rozumí zahrnutí daného SZ na
uvedenou dobu mezi
potenciálně možné subjekty
zúčtování, které je možno
v požadavku na změnu
dodavatele přiřazovat na
OPM, kde se smluvní partner
OTE stává dodavatelem, a
kterým se zasílá opis tohoto
požadavku.“)
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Vypořádání
Vysvětlení:
Spojení „potenciálně možné“ se
týká těch SZ, na které daný
smluvní partner OTE předal
“sekundární“ odpovědnost (a tito
SZ toto předání „sekundární“
odpovědnosti schválili), čímž se
tito SZ stali „potenciálně možnými
subjekty zúčtování“, které mohou
být následně přiřazeny na
konkrétní OPM, kde je primárním
dodavatelem daný smluvní
partner OTE (prostřednictvím
zaslaných požadavků na změnu
SZ na tato konkrétní OPM ze
strany daného smluvního partnera
OTE) – viz také odpověď na
připomínku k bodům 2.6.1 + 2.6.2
výše.
Bude provedena tato úpravu
textu:
„Smluvní partner OTE, který není
SZ, předává odpovědnost za svou
celkovou odchylku (tzv. „primární“
odpovědnost za odchylku) na SZ
a/nebo tzv. „sekundární“
odpovědnost za odchylku na SZ.
Předáním „sekundární“
odpovědnosti na SZ ze strany
smluvního partnera OTE kterou
se rozumí zahrnutí daného SZ na
uvedenou dobu mezi potenciálně
možné subjekty zúčtování, které
je možno v požadavku na změnu
dodavatele může smluvní
partner OTE přiřazovat na
konkrétní OPM (ta OPM, kde se
smluvní partner OTE stává
dodavatelem), a kterým se zasílá
opis tohoto požadavku.“

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
8.
6.7.9.2.
Není definována primární a
sekundární odpovědnost za
odchylku.
Nejasná definice, jde o
přenesení odpovědnosti
daného SZ nebo na daného
SZ.

Vypořádání
Akceptace
„Primární“ odpovědnost
(odpovědnost za svou celkovou
odchylku – viz bod 6.7.5 výše)
může předat na SZ pouze
smluvní partner OTE, který není
sám SZ, a to postupem dle 6.7.7
OPE.
Aby mohl smluvní partner OTE
převést odpovědnost za odchylku
v konkrétních OPM na jiného SZ
– jiného SZ než který převzal jeho
„primární“ odpovědnost za
odchylku – a tím tyto odchylky
v konkrétních OPM vyjmout
z celkové odchylky vyplývající z
jeho převedené „primární“
odpovědnosti), je nezbytné, aby
předal „sekundární“ odpovědnosti
na tohoto jiného SZ. Předání
„sekundární“ odpovědnosti na SZ
musí být registrováno u OTE
postupem dle bodu 6.7.6 OPE,
nebo náhradním způsobem
prostřednictvím příslušného
potvrzeného Formuláře.
Třebaže původní text bodu
6.7.9.2 byl Revizí 13 OPE pouze
formálně upraven, text tohoto
bodu bude upraven následovně:
„v jednom okamžiku může pro
jednoho smluvního partnera OTE,
který není SZ, platit pouze jedna
schválená předená primární
(defaultní) odpovědnost za
odchylku na SZ, ale může
existovat a libovolný počet
předaných sekundárních
odpovědností za odchylku na jiné
SZ na konkrétních OPM.
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Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
9.
6.7.9.5
Nerozumíme významu
(pozn.: text bodu 6.7.9.5:
„v případě, že má smluvní
partner OTE sjednán pevný
diagram potvrzený
v požadavku na předání
primární (defaultní)
odpovědnosti za odchylku
původním/předchozím SZ,
daný smluvní partner OTE
před zasláním nového
požadavku na předání
primární (defaultní)
odpovědnosti za odchylku na
jiný SZ vynuluje zadané
hodnoty pevného diagramu
pro období určené v novém
požadavku na předání
primární (defaultní)
odpovědnosti za odchylku na
SZ.“)
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Vypořádání
Vysvětlení:
Jde o realizační diagram (RD),
který byl zadán do CS OTE
smluvním partnerem OTE (který
sám není SZ) se souhlasem SZ
přebírajícího „primární“
odpovědnost za jeho odchylku.
Proto při změně SZ (který bude
nově přebírat za daného
smluvního partnera OTE
„primární“ odpovědnost za
odchylku) je třeba hodnoty tohoto
RD na období, ve kterém
převezme jeho „primární“
odpovědnost nový SZ, odstranit
(a poté zadat hodnoty RD znovu pokud to ovšem schválí nový SZ)
Upraveno znění: „v případě, že
má smluvní partner OTE sjednán
pevný diagram, jehož sjednání
potvrdilzený v požadavku na
předání primární (defaultní)
odpovědnosti za odchylku
původním/předchozím SZ, daný
smluvní partner OTE před
zasláním nového požadavku na
předání primární (defaultní)
odpovědnosti za odchylku na jiný
SZ vynuluje zadané hodnoty
pevného diagramu pro období
určené v novém požadavku na
předání primární (defaultní)
odpovědnosti za odchylku na SZ.

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
10. 7.1.23
Nerozumíme možnosti
anulování zaregistrovaných
poptávek na denním trhu.

11.

7.17.1.3

OTE může záruku (pozn.:
poskytnuté na základě jiného
než typového znění záruční
listiny) neakceptovat;
neakceptaci musí zdůvodnit +
navrhnout náhradní řešení.
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Vypořádání
Vysvětlení:
V případě posunu období
kontrolovaného na FZ (po
vyhodnocení odchylek) o jeden
den může dojít k překročení
limitu, protože v tento okamžik se
do FZ zahrne spotřeba, výroba a
domácí RD na další den. Pokud
k tomu dojde, může dojít
k odmítnutí RD tak, aby se SZ
dostal do kladných čísel.
Vzhledem k tomu, že RD je
dvoustranný vztah a jeho
odmítnutí má dopad i na
protistrany, jsou nejdříve
anulovány pokyny na DT na D+2
a následující dny, které také
zvyšují čerpání FZ a nemají
dopad na další SZ. Anulování
zaregistrovaných pokynů na DT
se týká také bod 4.9.4 výše a bod
7.4 8 2 dále.
Neakceptace
Jde zřejmě o bod 7.1.7.1.3 OPE,
jehož text nebyl v této revizi OPE
změněn. Náhradní řešení je
kterékoliv jiné, které splňuje
požadavky OPE (tj. poskytnutí
bankovní záruky na základě
typového znění záruční listiny
vystavené bankou OTE nebo
typového znění záruční listiny
vystavené jinou bankou než je
banka OTE nebo složením
finančních prostředků nebo znění
záruční listiny, které OTE
neodmítne).

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
12. 7.1.8
Není jasná poslední věta.
(text bodu 7.1.8: „Minimální
výše FZ, kterou musí SZ
poskytnout ve formě dle bodu
7.1.7.2 je 10% z celkového FZ
poskytnutého SZ, ne více než
20 mil. Kč. V případě, že SZ
neposkytne minimální výši FZ
definovanou v tomto bodu ve
formě dle bodu 7.1:7.2, uzná
Operátor trhu jen takovou část
poskytnutého FZ, která bude
splňovat podmínky definované
v první větě tohoto bodu.“)
13. 7.1.17. a i Je vyžadována písemná forma
(pozn.: týká se žádosti o
jinde
snížení FZ). Znamená to, že
může být elektronicky?
14. 7.1.24
OTE by měl poskytnout
příslušnou historii dat, tak aby
bylo možné provést výpočet
potřebného navýšení; 14 dní
není dostatečná doba.

15.

7.2.1

Není nám zcela jasné řešení
finančního jištění pro „super
SZ“.

9

Vypořádání
Vysvětlení:
Znamená to, že při bankovní
záruce např. 18 mil. Kč musí SZ
poskytnout minimálně 2 mil. Kč v
hotovosti. Pokud poskytne jen 1
mil. Kč, tak se ze záruky uzná jen
9 mil Kč, protože musí být
splněná podmínka, že min 10%
musí být v hotovosti (1+9= 10).

Odpověď:
Ne, elektronická forma není
dostatečná.
Odpověď:
Systém OTE je nastaven
v souladu s legislativou – viz § 31
odst. 8 písm. b) Pravidel trhu,
takže OTE zpřístupní DPI údaje o
skutečných množstvích elektřiny
odebraných v dotčených
odběrných místech v uplynulém
kalendářním roce před zahájením
dodávky poslední instance.
Uvedená doba 14 dní pro úpravu
FZ u DPI je stanovena v souladu
s komoditou plyn - se snahou o
sjednocení.
Vysvětlení:
V bodu 7.2.1 je uvedeno, co vše
vstupuje do FZ „super SZ“, včetně
dat za ty SZ, za které „super SZ“
převzal celkovou odchylku (za
převádějící SZ). Podrobnosti
budou uvedeny v dokumentu
zveřejněném na webu OTE – viz
vypořádání připomínky č. 1.

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
16. 7.3.1.1.1/ Není definována spotřeba pro
7.3.1.1.2 zápornou/kladnou odchylku,
není definována výroba pro
zápornou/kladnou odchylku

17.

7.4.8.2

Proč se aktualizuje zůstatek
FZ po uzavírce DT před
vyhodnocením?

18.

7.6.3

Co se stane DPI při aplikaci
uzamčení?

19.

8

Navrhujeme doplnit možnost
reklamace účinné změny
dodavatele, a to do omezené
doby a se souhlasem obou
stran.
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Vypořádání
Odpověď:
Definice spotřeby pro
zápornou/kladnou odchylku
budou zveřejněny na webu OTE
v separátním dokumentu na webu
OTE– viz vypořádání připomínky
č. 1, stejně jako je tomu v plynu
(snaha sjednotit). Definice byly
uvedeny i v rozeslaném
dokumentu „Nové principy
finančního zajištění odchylek pro
elektroenergetiku“
Vysvětlení:
Před sesouhlasením probíhá
kontrola dostatečnosti FZ. Může
dojít při aktualizaci zůstatku FZ
k anulaci pokynu – viz také
vypořádání připomínek k bodům
4.9.4 a 7.1.23 OPE.
Odpověď:
Při uplatnění uzamčení SZ se
postupuje podle § 31 vyhlášky č.
541/2005 Sb.
Neakceptace
Dle OPE je možno u OTE
reklamovat odmítnutí změny
dodavatele – zejména v důsledku
technických problémů - viz bod
8.4.1.3 OPE.
Změna dodavatele probíhá v CS
OTE podle ustanovení legislativy,
a pokud je změna sporná, spor
musí být předložen ERÚ, který je
jediný z legislativy kompetentní jej
řešit.

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
20. 3.1.6
Nemohlo by být předběžné
měsíční zúčtování 5. pracovní
den?

21.

Chtěli bychom mít možnost
jednostranně ukončit institut
převzetí odpovědnosti za
odchylku.
(nad rámec současného
návrhu OPE)

22.

Rádi bychom se vrátili k
agregaci za RÚTy, které dříve
OTE dělal - pro nás to
znamenalo, že nám
jednoznačně agregovalo
dodávku povinného výkupu.
Dále bychom potřebovali
agregovat zvlášť různé
skupiny - retail X bussines,
výroba x spotřeba apod. (Bylo
by super, kdybychom už mohli
hromadně obsluhované
zákazníky registrovat jiný
subjekt než zákazníky s
individuální spotřebou)
Služba by mohla být
zpoplatněna (nad rámec
současného návrhu OPE)
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Vypořádání
Neakceptace
Podle vyhlášky č. 541/2005 Sb.
(§ 18 odst. 8) hodnoty pro
předběžné měsíční zúčtování
zasílají operátorovi trhu jednotliví
provozovatelé DS do 18.00 hodin
pátého pracovního dne po
skončení měsíce. Proto OTE
provádí předběžné měsíční
zúčtování nejbližší následující
pracovní den (6. pracovní den do
10 hodin).
Neakceptace
Bylo již dříve řešeno - OTE
nemůže být arbitrem. Existuje
možnost rychlého automatického
ukončení převzetí odpovědnosti
za odchylku, kdy jeden účastník
trhu požadavek na ukončení
(zkrácení) zadá a druhý účastník
trhu (SZ) tento požadavek
odsouhlasí.
Neakceptace
Nastavení systému OTE již
uvedený požadavek nepodporuje.
Bude vhodné požadavek znovu
zanalyzovat po implementaci
nové legislativy o OZE (viz návrh
nového zákona o podporovaných
zdrojích energie - sněmovní tisk č.
369).

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
23.
Schopnost průkazů:
Když potřebujeme prokázat
(např. v soudním jednání), že
jsme dodávali na nějaké
odběrné místo, nemáme
možnost uvedený doklad
nikde získat. Myslíme si, že
OTE by mohlo dělat výpisy:
a) měsíční výpis dodávky po
jednotlivých předávacích
místech
b) výpis na požádání (i včetně
případu, kdy OPM nebylo
registrované na OTE)
(nad rámec současného
návrhu OPE)
24.
Problematika DPI:
Když dojde k zablokování
nějakého subjektu a jeho
zákazníci nám spadnou do
portfolia - asi v režimu DPI potřebujeme znát jejich
seznam a jejich historii měření
(alespoň rok) tak, abychom je
mohli co nejlépe obsluhovat
(nad rámec současného
návrhu OPE)
25. 1.1.54
Požadujeme vypustit nově
navržený text - „a s ČEPS
smlouvu o poskytování
podpůrných služeb“, a tak se
vrátit k stávající definici
Poskytovatele RE. Důvodem
je existence několika případů,
kdy poskytovatel RE nemá
s ČEPS smlouvu o
poskytování podpůrných
služeb, jako je například
dodávka RE nákupem
v zahraničí prostřednictvím
obchodníka či obchodování
RÚT na vyrovnávacím trhu
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Vypořádání
Neakceptace
Systém OTE je nastaven
v souladu s legislativou, kde
uvedený požadavek není zmíněn.
Lze vydat na základě soudního
požadavku.
Jinak všechna uvedená data
v písm. a) a b) má příslušný
provozovatel, a to včetně případu,
že OPM nebylo registrováno v CS
OTE.

Vysvětlení:
Systém OTE je nastaven
v souladu s legislativou, která toto
stanovuje v § 31 odst. 8 písm. b),
vyhlášky č. 541/2005 Sb., takže
OTE zpřístupní DPI údaje o
skutečných množstvích elektřiny
odebraných v dotčených
odběrných místech v uplynulém
kalendářním roce před zahájením
dodávky poslední instance.
Akceptace
Bude ponecháno původní znění
„Poskytovatel RE – účastník trhu
s elektřinou, který má s
Operátorem trhu uzavřenou
smlouvu o zúčtování RE“.

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
26. 6.4.14
V návaznosti na předchozí
připomínku požadujeme
vypustit nově navržený bod
6.4.14, který by v tomto znění
znemožnil mnoha účastníkům
trhu s elektřinou poskytovat
RE.
27.

9.1.10.1

Posunout čas příjmu ZDD
z 16:00 na 16:30 hodin

Vypořádání
Částečná akceptace
Úprava textu bodu 6.4.14:
„Podmínkou uzavření smlouvy o
zúčtování RE s OTE je uzavření
příslušné smlouvy o poskytování
podpůrných služeb mezi daným
smluvním partnerem OTE a
provozovatelem přenosové
soustavy.“ .
Akceptace
Text bodu 9.1.10.1 bude:
„příjem ZDD probíhá v CS OTE
do uzavírky v 16:30 hodin 1 den
před obchodním dnem,“.
Zároveň dojde k posunu času
zveřejnění výsledků registrace
ZDD z 16:15 na 16:45 hodin
v bodu 9.1.10.1 OPE:
Text bodu 9.1.10.2 bude:
„výsledky registrace ZDD jsou
zveřejněny v CS OTE do 16:45
hodin 1 den před obchodním
dnem,“.
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Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP
28.
V uvedených odstavcích bodů
7.3.1.1.1, 7.3.1.1.2, 7.3.1.2.1 a
7.3.1.2.2 je uveden nekorektní
stav zahraničních realizačních
diagramů (spárované importní
zahraniční realizační
diagramy). V označených
případech (v tzv. dotazovacím
režimu) se nejedná o
„spárované“ realizační
diagramy ale realizační
diagramy pouze
zaregistrované u společnosti
ČEPS, a.s. Až po kladném
výsledku kontroly na FZ od
OTE, a.s. může být zahájeno
párování těchto realizačních
diagramů, přičemž až
následně je stanoveno, zda
došlo ke spárování daných
diagramů či nikoli. Proto
požadujeme vypustit
označený text:
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Vypořádání
Akceptace
Slovo „spárované“ bude
vypuštěno z druhé, třetí a sedmé
odrážky bodů 7.3.1.1.1 a 7.3.1.1.2
a z první, druhé a páté odrážky
bodů 7.3.1.2.1 a 7.3.1.2.2:
7.3.1.1 sumu větších hodnot v
jednotlivých hodinách ze
7.3.1.1.1 součinu parametrické ceny
pro zápornou odchylku
navýšené o sazbu DPH a
kladného rozdílu ze
součtu absolutních hodnot
• objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
prodejních domácích realizačních
diagramů,
• objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
exportních zahraničních
realizačních diagramů,
• objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných ….
…………… Operátorem trhu, a
součtu absolutních hodnot
• objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
nákupních domácích realizačních
diagramů,
• zaregistrovaných spárovaných
importních zahraničních
realizačních diagramů v
oznamovacím režimu,
• zobchodovaného množství
elektřiny…..

Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP

Vypořádání
pokud SZ nepřevedl celkovou
odchylku…..……………….poslední
instance, a
7.3.1.1.2 součinu parametrické ceny
pro kladnou odchylku
navýšené o sazbu DPH a
kladného rozdílu ze
součtu absolutních hodnot
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
nákupních domácích realizačních
diagramů,
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
importních zahraničních
realizačních diagramů,
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
importních zahraničních
realizačních diagramů …
…….
součtu absolutních hodnot
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
prodejních domácích realizačních
diagramů,
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
exportních zahraničních
realizačních diagramů,
za aktuální……… do 21:30 hod.,
7.3.1.2 sumu větších hodnot v
jednotlivých hodinách ze
7.3.1.2.1 součinu parametrické ceny
pro zápornou odchylku
navýšené o sazbu DPH a
kladného rozdílu ze
součtu absolutních hodnot
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
exportních zahraničních
realizačních diagramů,
• objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
exportních zahraničních
realizačních … …..
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Identifika
č.
ce bodu / Znění připomínky
přip.
části OP

Vypořádání
součtu absolutních hodnot
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
importních zahraničních
realizačních diagramů
v oznamovacím režimu,
• zobchodované…
pokud SZ…… za jiný SZ, a
7.3.1.2.2 součinu parametrické ceny
pro kladnou odchylku
navýšené o sazbu DPH a
kladného rozdílu ze
součtu absolutních hodnot
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
importních zahraničních
realizačních diagramů,
• objemu elektřiny zaregistrovaných
spárovaných importních
zahraničních realizačních … …
…..
součtu absolutních hodnot
•objemu elektřiny
zaregistrovaných spárovaných
exportních zahraničních
realizačních diagramů,
………
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