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1. Formulář pro stanovení počáteční výše finančního zajištění
Evidenční číslo smlouvy

AP xxx/yy

Přidělené registrační číslo

Účastníci shora označené smlouvy se dohodli, že s účinností této smlouvy Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění,
jež je nedílnou součástí této smlouvy, zní takto:

Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění
Jméno firmy, právní forma

IČ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Očekávaný celkový denní objem obchodování na dodávku plynu

MWh

(podle čl. 7.2.1.1 Obchodních podmínek)

Očekávaný celkový denní objem obchodování na odběr plynu

MWh

(podle čl. 7.2.1.1 Obchodních podmínek)

Očekávaný denní objem plynu vystupujícího z plynárenské soustavy přes HPS, PPL, ZP
(součet nominací přepravy, uskladnění, distribuce na výstupních bodech)

Očekávaný denní objem plynu vstupujícího do plynárenské soustavy přes HPS, PPL, ZP
(součet nominací přepravy, uskladnění, distribuce na vstupních bodech)

Očekávaný denní objem závazků dodat z DVS (včetně vlastního předání plynu)

15
16
17
18
19

MWh
MWh

(součet nominací závazku dodat z DVS a vlastního předání plynu)

Očekávaný denní objem závazků odebrat z DVS (včetně vlastního předání plynu)

MWh

(součet nominací závazku odebrat z DVS a vlastního předání plynu)

Očekávaný denní objem dodávek (prodejů) na VDT

MWh

(součet objemů prodejů na VDT)

Očekávaný denní objem odběrů (nákupů) na VDT

MWh

(součet objemů nákupů na VDT)

Očekávaný maximální denní objem spotřeby zákazníků SZ

MWh

(max(součet denního objemu spotřeby zákazníků))

Očekávaná denní riziková expozice za odchylku

MWh

(podle čl. 7.2.1.2 Obchodních podmínek)

Očekávaná maximální denní rizková expozice za odchylku z nabídek VDT

MWh

(podle čl. 7.2.1.3 Obchodních podmínek)

Očekávaný denní objem nákupů na VDT v Kč

Kč

(nákup * očekávaná cena * DPH dle platné legislativy)

13 Očekávaná velikost denní odchylky
14

MWh

MWh

Celková výše finančního zajištění SZ
(výše finančního zajištění na základě rizikové expozice a dalších očekávaných závazků vůči OTE)

Úleva poskytnutá z celkové výše finančního zajištění

Kč

(podle čl. 7.2.7 až 7.2.11 Obchodních podmínek)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování

Kč

(rozdíl ř. 13 a ř. 14)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.2

Kč

(Finanční zajištění ve formě finančních prostředků složených na účet OTE)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.1

Kč

(Finanční zajištění ve formě bankovní záruky)

Minimální výše finančního zajištění poskytnutá ve formě peněžních prostředků

Kč

(podle čl. 7.1.8 Obchodních podmínek)

Podpis oprávněného zástupce(ů)

Podpis oprávněného zástupce(ů)

ve smyslu platné smlouvy

ve smyslu platné smlouvy

a otisk razítka organizace

a otisk razítka Operátora trhu
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Kč

OTE, a.s.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
Evidenční číslo smlouvy

AP xxx/yy

Přidělené registrační číslo

Účastníci shora označené smlouvy se dohodli, že s účinností této smlouvy Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění,
jež je nedílnou součástí této smlouvy, zní takto:

Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění
Jméno firmy, právní forma

IČ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Očekávaný celkový denní objem obchodování na dodávku plynu

MWh

(podle čl. 7.2.1.1 Obchodních podmínek)

Očekávaný celkový denní objem obchodování na odběr plynu

MWh

(podle čl. 7.2.1.1 Obchodních podmínek)

Očekávaný denní objem plynu vystupujícího z plynárenské soustavy přes HPS, PPL, ZP
(součet nominací přepravy, uskladnění, distribuce na výstupních bodech)

Očekávaný denní objem plynu vstupujícího do plynárenské soustavy přes HPS, PPL, ZP
(součet nominací přepravy, uskladnění, distribuce na vstupních bodech)

Očekávaný denní objem závazků dodat z DVS (včetně vlastního předání plynu)

14
15
16
17
18

Očekávaný denní objem závazků odebrat z DVS (včetně vlastního předání plynu)

MWh

(součet nominací závazku odebrat z DVS a vlastního předání plynu)

Očekávaný denní objem dodávek (prodejů) na VDT

MWh

(součet objemů prodejů na VDT)

Očekávaný denní objem odběrů (nákupů) na VDT

MWh

(součet objemů nákupů na VDT)

Očekávaný maximální denní objem spotřeby zákazníků SZ

MWh

(max(součet denního objemu spotřeby zákazníků))

Očekávaná denní riziková expozice za odchylku

MWh

(podle čl. 7.2.1.2 Obchodních podmínek)

Očekávaný denní objem nákupů na VDT v Kč

Kč

(nákup * očekávaná cena * DPH dle platné legislativy)

MWh

Celková výše finančního zajištění SZ
(výše finančního zajištění na základě rizikové expozice a dalších očekávaných závazků vůči OTE)

Úleva poskytnutá z celkové výše finančního zajištění
Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování

Kč

(rozdíl ř. 13 a ř. 14)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.2

Kč

(Finanční zajištění ve formě finančních prostředků složených na účet OTE)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.1

Kč

(Finanční zajištění ve formě bankovní záruky)

Minimální výše finančního zajištění poskytnutá ve formě peněžních prostředků

Kč

(podle čl. 7.1.9 Obchodních podmínek)

Podpis oprávněného zástupce(ů)

ve smyslu platné smlouvy

ve smyslu platné smlouvy

a otisk razítka organizace

a otisk razítka Operátora trhu

Formulář pro stanovení změny výše finančního zajištění
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Kč
Kč

(podle čl. 7.2.7 až 7.2.11 Obchodních podmínek)

Podpis oprávněného zástupce(ů)

1.2.

MWh
MWh

(součet nominací závazku dodat z DVS a vlastního předání plynu)

12 Očekávaná velikost denní odchylky
13

MWh

4

OTE, a.s.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
Evidenční číslo smlouvy

AP xxx / yy

Přidělené registrační číslo

Účastníci shora označené smlouvy se dohodli, že s účinností od
zajištění, jež je nedílnou součástí této smlouvy, zní takto:

Příloha č.2: Formulář výše finančního

Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění
Jméno firmy, právní forma

IČ

1
2
3
4
5
6

Celková výše finančního zajištění SZ
(výše finančního zajištění na základě rizikové expozice a dalších očekávaných závazků vůči OTE)

Úleva poskytnutá z celkové výše finančního zajištění

Kč
Kč

(podle čl. 7.2.9 až 7.2.11 Obchodních podmínek)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování

Kč

(rozdíl ř. 1 a ř. 2)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.2

Kč

(Finanční zajištění ve formě finančních prostředků složených na účet OTE)

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.1

Kč

(Finanční zajištění ve formě bankovní záruky)

Minimální výše finančního zajištění poskytnutá ve formě peněžních prostředků

Kč

(podle čl. 7.1.9 Obchodních podmínek)

Důvody změny výše finančního zajištění (označte kliknutím):
změna očekávané denní rizikové expozice za odchylku

0
0
0
0
0
0

změna v přiřazených OPM
změna obchodní strategie na VDT
změna délky cyklu vypořádání (změna doby peněz na cestě aj.)
změna parametrické ceny
jiný důvod:

Podpis oprávněného zástupce(ů)

2.3.

Podpis oprávněného zástupce(ů)

ve smyslu platné smlouvy

ve smyslu platné smlouvy

a otisk razítka organizace

a otisk razítka Operátora trhu

Registrace převedení celkové odchylky - plynárenství
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1. Subjekt zúčtování převádějící celkovou odchylku (SZ převádějící celkovou
odchylku)
Registrační číslo
subjektu zúčtování

Jméno a podpis
pověřené osoby

Obchodní jméno a
razítko

Datum

2. Platnost převedení celkové odchylky

od

do

3. Subjekt zúčtování přebírající celkovou odchylku od převádějícího subjektu
zúčtování (SZ přebírající celkovou odchylku)

Registrační číslo
subjektu zúčtování

Jméno a podpis
pověřené osoby

Datum

Příloha č. 2 OPP
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Obchodní jméno a
razítko
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3.4.

Žádost o nastavení oprávnění pověřeným osobám

Název společnosti

ID RÚT - přidělené registrační číslo účastníka trhu s elektřinou a/nebo plynem

Žádáme pro níže uvedené uživatele CS OTE nastavení oprávnění k správě
uživatelských účtů smluvního partnera OTE.
Správou uživatelských účtů se rozumí zakládání nových uživatelských účtů včetně
registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace.
titul

jméno

příjmení

telefon/mobil

e-mail

UID
/ ID USER*

Podpis

* UID / ID USER – registrační číslo osoby, oprávněné přistupovat jménem smluvního partnera OTE do
CS OTE

Zavazujeme se v případě změny v seznamu pověřených osob neprodleně informovat
operátora trhu.

Jméno a podpis statutárního
zástupce (příp. oprávněné osoby)

Příloha č. 2 OPP
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4.5.

Formulář DS - technické údaje k datu vzniku DS

Vyplněný formulář zašlete prosím na e-mail plyn@ote-cr.cz
Dotazy: +420 296 579 200
Všechny položky formuláře jsou povinné, pokud není specifikováno jinak.

Za účelem zjednodušení počáteční komunikace při založení sítě - distribuční soustavy (DS) v systému OTE CDS, je třeba dopředu znát následující technické údaje:
1. Název společnosti, která žádá o vytvoření DS (provozovatel DS):
ID RÚT (pokud existuje):
EIC kód společnosti (přiděluje ČEPS): 27XG.....
Pracovní název lokality DS (pokud existuje):
Číslo sítě (přiděluje nadřazený distributor):
2. Název budoucího nadřazeného provozovatele distribuční soustavy:
síť: zvolte
Dodavatel poslední instance bude k datu založení sítě v souladu s § 12a Energetického zákona.

3. Termín plného provozu DS (od tohoto data musí provozovatel DS zasílat data na svá
odběrná/předací místa - OPM):
EIC kód předávacího místa nadřazené DS (pokud je známo): 27ZG.....
4. Hlavní kontaktní osoba pro technické záležitosti:
A (primární kontakt - povinné):
Jméno a příjmení:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Telefon – pevná linka:

B (nepovinné):
Jméno a příjmení:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Telefon – pevná linka:

Telefon – mobil:

Telefon – mobil:

5. Bude provozovatel DS registrovat OPM s měřením typu C od data vzniku DS? zvolte.
Pokud je zvoleno „ANO“, je třeba předem znát odhad ročních ztrát v DS:
%
6.

Kontaktní údaje pro odchozí zprávy z CDS (pokud možno stejné údaje, jako na
ostatních registračních formulářích):
Osoba – číslo certifikátu přístupového prvku (pokud je známo):
E-mail: xxx@yyy.zzz
Formát zpráv (viz manuál externích subjektů): zvolte

7. Je v registrované DS vždy nulová změna akumulace? zvolte.
Formulář vyplnil:

V

1

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Podpis1:

dne………………..

Není vyžadováno, pokud je formulář zaslán elektronicky z emailové adresy definované v bodě 4. A.
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