
 

 

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku (dále OPE) 

Revize 33 – Květen 2022 

Změny ke schválení 
 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

1 název   Revize 32 – Červen 2021 Revize 33 – Květen 2022   

2 1.1.7 změna 

Blok – definované časové období dodávky v rámci 
dne u produktů BT nebo definovaný interval hodin u 
blokových nabídek na DT nebo definovaný blokový 
kontrakt na VDT 

Blok – definovaný interval hodin u blokových 
nabídek na DT nebo definovaný blokový kontrakt na 
VDT 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

3 1.1.10 vymazání 
BT – blokový trh s elektřinou organizovaný 
Operátorem trhu; 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

4 1.1.22 změna 
Den dodávky – den, ve kterém dochází k realizaci 
uzavřených kontraktů na dodávku / odběr elektřiny; 

Den dodávky – den, ve kterém dochází k realizaci 
uzavřených obchodů na dodávku / odběr elektřiny; 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 
(§2, bod d) 

5 1.1.30 vymazání 
EDI – mezinárodní formát pro elektronickou výměnu 
dat (Electronic Data Interchange); 

  
Odstranění formátu EDI pro účely elektronické 
komunikace. Formát již není dlouhodobě 
využíván a byl zcela nahrazen formátem XML. 

6 1.1.51 vymazání 

Kompenzace na elektřinu – kompenzace na elektřinu 
ve výši uhrazené ceny na úhradu nákladů spojených 
s podporou elektřiny spotřebovanou koncovým 
zákazníkem v České republice vyrobenou z 
obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě 
Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci 
prostřednictvím systému Operátora trhu; 

  

Kompenzace na úhradu nákladů spojenou 
s podporou elektřiny nejsou od 1.1.2022 
vypláceny s odkazem na změnu zákona č. 
165/2012 Sb. 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

7 1.1.52 vymazání 
Kontrakt BT – nejmenší obchodovatelná jednotka 
produktu, obchodovaného na BT; jeden kontrakt činí 
1 MW výkonu pro určité časové období; 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

8 1.1.54 změna 
Krátkodobý trh – krátkodobý trh s elektřinou 
organizovaný Operátorem trhu dle Energetického 
zákona (BT, DT a VDT); 

Krátkodobý trh – krátkodobý trh s elektřinou 
organizovaný Operátorem trhu dle Energetického 
zákona (DT a VDT); 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

9 1.1.59 vymazání 

Limitní cena – cena v nabídce na nákup na BT, kterou 
jsou kupující ochotni za elektřinu zaplatit a/nebo 
cena v nabídce na prodej na BT, kterou jsou 
prodávající ochotni za elektřinu přijmout; 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

10 1.1.62 změna 

Nabídka – objednávka na nákup/prodej elektřiny na 
BT a/nebo standardní nabídka na nákup/prodej 
elektřiny na DT a/nebo bloková nabídka na prodej 
elektřiny na DT a/nebo nabídka na dodávku elektřiny 
VDT zadaná na příslušný kontrakt; 

Nabídka – standardní nabídka na nákup/prodej 
elektřiny na DT a/nebo bloková nabídka na prodej 
elektřiny na DT a/nebo nabídka na dodávku elektřiny 
VDT zadaná na příslušný kontrakt; 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

11 1.1.63 změna 
Nabídka FS – nabídka na DT zadaná PXE za účastníka 
krátkodobého trhu za účelem fyzického vypořádání 
futures kontraktů s finančním vypořádáním; 

Nabídka FS – nabídka na DT zadaná PXE za účastníka 
krátkodobého trhu za účelem fyzického vypořádání 
futures s finančním vypořádáním; 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 
(§2, bod d) 

12 1.1.69 změna 

Neplatná nabídka – nabídka, která neprošla 
procesem kontroly a nebude v případě BT a/nebo 
DT zahrnuta do procesu vyhodnocení nabídek na BT 
a/nebo DT, a v případě VDT nebude nabídnuta k 
párování; 

Neplatná nabídka – nabídka, která neprošla 
procesem kontroly a nebude v případě DT zahrnuta 
do procesu vyhodnocení nabídek na DT, a v případě 
VDT nebude nabídnuta k párování; 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

13 1.1.74 změna 

OPM – místa připojení definována ve smlouvě o 
připojení odběrných míst připojení zákazníků, 
předávací místa definována ve smlouvě o připojení 
zařízení výrobce elektřiny, předávací místa mezi 
přenosovou a regionálními distribučními soustavami, 
předávací místa mezi regionálními a lokálními 
distribučními soustavami, předávací místa mezi 
regionálními distribučními soustavami a předávací 
místa mezi přenosovou soustavou České republiky a 
sousedními přenosovými soustavami; 

OPM – předávací místa definována ve smlouvě o 
připojení odběrných míst zákazníků, předávací místa 
definována ve smlouvě o připojení zařízení výrobce 
elektřiny, předávací místa mezi přenosovou a 
regionálními distribučními soustavami, předávací 
místa mezi regionálními a lokálními distribučními 
soustavami, předávací místa mezi regionálními 
distribučními soustavami a předávací místa mezi 
přenosovou soustavou České republiky a sousedními 
přenosovými soustavami; 

Zpřesnění textace v návaznosti na novelu 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou. 

14 1.1.84 změna 

Platná nabídka – nabídka, která prošla procesem 
kontroly a bude v případě BT a/nebo DT zahrnuta do 
procesu vyhodnocení nabídek na BT a/nebo DT, a v 
případě VDT bude nabídnuta k párování; 

Platná nabídka – nabídka, která prošla procesem 
kontroly a bude v případě DT zahrnuta do procesu 
vyhodnocení nabídek na DT, a v případě VDT bude 
nabídnuta k párování; 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

15 1.1.93 vymazání 
Produkt BT – blok obchodovaný na BT, 
charakterizovaný dnem dodávky a typem bloku; 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

16 

1.1.50 
1.1.79 
1.1.94 

1.1.112 
4.1.6-
4.1.7 

4.1.10 
4.1.13 
7.2.5 

7.3.1.1.1 
7.3.1.1.2 
7.4.8.8 
8.1.7  

vymazání Vymazání pojmu BT (příp. spojení BT a/nebo)   
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

17 1.1.110 změna 

TDDn – normalizovaný TDD (TDD přepočtený na 
normálové teploty, relativní hodnoty průměrných 
hodinových odběrů pro danou třídu TDD v daném 
vyhodnocovacím intervalu); normalizované TDD 
nepodléhají připomínkování účastníků trhu s 
elektřinou; 

TDDn – normalizovaný TDD (TDD přepočtený na 
normálové teploty, relativní hodnoty průměrných 
odběrů pro danou třídu TDD v daném 
vyhodnocovacím intervalu); normalizované TDD 
nepodléhají připomínkování účastníků trhu s 
elektřinou; 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

18 1.1.116 změna 

Uzavřené obchody na krátkodobém trhu – 
akceptované nabídky obsažené v konečném řešení 
DT, akceptované nabídky na VDT a spárované 
(objednávky) na BT; 

Uzavřené obchody na krátkodobém trhu – 
akceptované nabídky obsažené v konečném řešení 
DT a akceptované nabídky na VDT; 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

19 1.1.123 vymazání 

Uzavírka BT – ukončení obchodování na BT s daným 
produktem v daný obchodní den (20.00 hodin) s 
výjimkou posledního obchodního dne pro daný 
produkt, kdy se jedná o okamžik ukončení 
obchodování s daným produktem v souladu s částí 
4.2 OPE; 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

20 1.1.125 změna 

Vykazovací vyhláška – Vyhláška č. 145/2016 Sb., o 
vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 
a k provedení některých dalších ustanovení zákona o 
podporovaných zdrojích energie; 

Vykazovací vyhláška – Vyhláška o vykazování 
elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k 
provedení některých dalších ustanovení zákona o 
podporovaných zdrojích energie; 

Číslo novely Vykazovací vyhlášky dosud není 
známé. 

21 1.1.127 změna 
Vypořádací kurz – směnný kurz CZK/EUR stanovený 
bankou Operátora trhu (Komerční bankou); 

Vypořádací kurz – směnný kurz CZK/EUR stanovený 
bankou Operátora trhu; 

Banka operátora trhu je definována v bodě 
1.1.5 

22 1.1.128 změna 
Výrobce – výrobce elektřiny nebo výrobce tepla, 
který je registrovaným účastníkem trhu dle platných 
právních předpisů; 

Výrobce – výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo 
výrobce biometanu, který je registrovaným 
účastníkem trhu dle platných právních předpisů; 

Rozšíření o výrobce biomentanu dle novely 
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie 

23   přečíslování označení bodů 1.1.10 až 1.1.148 označení bodů 1.1.10 až 1.1.141 
Přečíslování bodů z důvodu odstranění 
některých pojmů 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

24 2.1.3 změna 

Přístup k VDT přes mobilní aplikaci VDT je umožněn 
po aktivaci mobilního zařízení v CS OTE portálu. 
Přístup do mobilní aplikace je zabezpečen heslem, 
které zároveň slouží k šifrování uživatelských dat a 
může být zadáváno automaticky pomocí biometrie. 

Přístup Smluvního partnera OTE k VDT přes mobilní 
aplikaci VDT je umožněn po aktivaci mobilního 
zařízení v CS OTE portálu. Přístup do mobilní aplikace 
je zabezpečen heslem, které zároveň slouží k 
šifrování uživatelských dat a může být zadáváno 
automaticky pomocí biometrie. 

Zpřesnění textace. 

25 2.1.19 změna 

Formáty zpráv (souborů) pro komunikaci s CS OTE, 
principy použití zpráv, označování RÚT, OPM, 
principy pro opětovné zasílání dat, formáty dat, 
číselných údajů, časů, podrobnosti přechodu na 
letní čas a zpět a další podrobnosti jsou uvedeny 
v Příloze č. 1 OPE. 

Formáty zpráv (souborů) pro komunikaci s CS OTE, 
principy použití zpráv, označování RÚT, OPM, 
principy pro opětovné zasílání dat, formáty dat, 
číselných údajů, časů a další podrobnosti jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 OPE. 

Úprava dle reálného obsahu Přílohy č. 1 OPE. 

26 2.4.3 změna 

Pokud bude ve změnovém požadavku chyba, CS OTE 
mu přidělí status „chybný doklad“ a výsledek 
kontroly zašle zpět dodavateli, který zaslal změnový 
požadavek. 

Pokud budou ve změnovém požadavku chybné 
informace, CS OTE mu přidělí status „chybný doklad“ 
a výsledek kontroly zašle zpět dodavateli, který zaslal 
změnový požadavek. 

Zpřesnění textace. 

27 2.4.4 změna 

Pokud Operátor trhu neshledá žádné nesrovnalosti 
při kontrolách změnového požadavku, informuje o 
obdržení žádosti o změnu dodavatele stávajícího 
dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového 
dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další 
dotčené subjekty a provozovatele přenosové 
soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční 
soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací 
místa účastníka trhu s elektřinou připojena. 

Pokud Operátor trhu neshledá žádné nesrovnalosti 
při kontrolách změnového požadavku, informuje o 
obdržení žádosti o změnu dodavatele stávajícího 
dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového 
dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další 
dotčené subjekty a provozovatele přenosové 
soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, 
ke které je odběrné nebo předávací místo účastníka 
trhu s elektřinou připojeno. 

Zpřesnění textace. 

28 2.4.5 doplnění 
V případě, že SZ převedl celkovou odchylku na jiný SZ 
(přebírající SZ), přebírajícímu SZ se změnový 
požadavek nezasílá. 

V případě, že SZ převedl celkovou odchylku na jiný SZ 
(přebírající SZ) podle bodu 6.7, přebírajícímu SZ se 
změnový požadavek nezasílá. 

Zpřesnění textace. 

29 2.4.9 změna 

Ve lhůtě a za splnění podmínek dle Pravidel trhu 
může stávající dodavatel podat žádost o pozastavení 
procesu změny dodavatele. Pokud nový dodavatel za 
podmínek a ve lhůtě dle § 37, odst.3, Pravidel trhu 

Ve lhůtě a za splnění podmínek dle Pravidel trhu 
může stávající dodavatel podat žádost o pozastavení 
procesu změny dodavatele. Pokud nový dodavatel za 
podmínek a ve lhůtě dle Pravidel trhu 

Úprava textace bez konkrétního odkazu na 
Pravidla trhu. 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

30 2.4.10 změna 

Operátor trhu oznamuje ve lhůtách dle Pravidel trhu 
stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, všem 
dotčeným subjektům zúčtování a provozovateli 
přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli 
distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo 
předávací místa účastníka trhu s elektřinou 
připojena, 

Operátor trhu oznamuje ve lhůtách dle Pravidel trhu 
stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, všem 
dotčeným subjektům zúčtování a provozovateli 
přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční 
soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo 
účastníka trhu s elektřinou připojeno, 

Zpřesnění textace. 

31 2.4.11 doplnění 

Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro 
totéž odběrné nebo předávací místo se shodným 
požadovaným datem účinnosti změny dodavatele 
více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu 
dodavatele podle té žádosti o uskutečnění změny 
dodavatele, která byla kladně vyhodnocena jako 
poslední, a oznámí registraci změny dodavatele 
všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou 
změnou dodavatele dotčeni. 

Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro 
totéž odběrné nebo předávací místo se shodným 
požadovaným datem účinnosti změny dodavatele 
více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu 
dodavatele podle té žádosti o uskutečnění změny 
dodavatele, která byla kladně vyhodnocena jako 
poslední, a oznámí registraci změny dodavatele 
všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou 
změnou dodavatele dotčeni, a rovněž provozovateli 
přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční 
soustavy, ke které je předmětné odběrné nebo 
předávací místo účastníka trhu s elektřinou 
připojeno. 

Zpřesnění textace v návaznosti na reálný stav. 
Dáno do souladu i s vyhláškou, neboť 
registrace změny je oznamována i 
příslušnému provozovateli PS/DS. 

32 2.4.15 změna 

V případě, že Operátor trhu zkrátí dodávky podle 
bodu 6.5.13, provede Operátor trhu zároveň ke 
stejnému termínu zkrácení přiřazení odpovědnosti 
za odchylku na OPM v CS OTE. Operátor trhu o 
tomto zkrácení informuje dotčeného dodavatele do 
OPM, dotčeného SZ a PDS. Operátor trhu dále 
postupuje dle § 57 Pravidel trhu. 

V případě, že Operátor trhu zkrátí dodávky podle 
bodu 6.5.13, provede Operátor trhu zároveň ke 
stejnému termínu zkrácení přiřazení odpovědnosti 
za odchylku na OPM v CS OTE. Operátor trhu o 
tomto zkrácení informuje dotčeného dodavatele do 
OPM, dotčeného SZ a PDS. Operátor trhu dále 
postupuje dle Pravidel trhu. 

Úprava textace bez konkrétního odkazu na 
Pravidla trhu. 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

33 3.1.17 změna 

Výše platby za odchylku subjektu zúčtování, který 
převzal celkovou odchylku jiných SZ dle předchozího 
bodu 3.1.15, se za den dodávky, pro který převzal 
celkovou odchylku od jiných SZ, stanoví jako suma 
součinů zúčtovací ceny odchylky v jednotlivých 
hodinách dne dodávky a součtu jeho odchylky 
(v MWh) a odchylek (v MWh) všech SZ, od kterých 
převzal celkovou odchylku, v jednotlivých hodinách 
dne dodávky 

Výše platby za odchylku subjektu zúčtování, který 
převzal celkovou odchylku jiných SZ dle předchozího 
bodu 3.1.15, se za den dodávky, pro který převzal 
celkovou odchylku od jiných SZ, stanoví jako suma 
součinů zúčtovací ceny odchylky v jednotlivých 
vyhodnocovacích intervalech dne dodávky a součtu 
jeho odchylky (v MWh) a odchylek (v MWh) všech 
SZ, od kterých převzal celkovou odchylku, 
v jednotlivých vyhodnocovacích intervalech dne 
dodávky 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

34 3.3.2 změna 

Spolu s vypořádáním měsíčního vyhodnocení 
provádí Operátor trhu vypořádání rozdílu mezi 
zaplacenými a přijatými platbami z denního 
vypořádání uzavřených obchodů na krátkodobém 
trhu a výsledky měsíčního vyhodnocení a dále 
vypořádání rozdílu mezi celkovými příjmy ze systému 
zúčtování odchylek a náklady na elektřinu 
obstaranou PPS za účelem řešení stavů nerovnováhy 
v elektrizační soustavě a vypořádání nákladů na 
elektřinu obstaranou PPS ze zahraničí v souladu s 
Pravidly trhu a dále zúčtování a vypořádání ceny za 
činnost zúčtování registrovaného SZ a ceny za součet 
množství elektřiny nakoupené a prodané ve všech 
obchodních hodinách kalendářního měsíce 
prostřednictvím organizovaného blokového trhu a  
organizovaného denního trhu podle CR a ceny za 
evidování, poskytování a oznamování obchodních 
údajů dle bodu 10.8 (dále „měsíční vypořádání“).  

Spolu s vypořádáním měsíčního vyhodnocení provádí 
Operátor trhu vypořádání rozdílu mezi zaplacenými a 
přijatými platbami z denního vypořádání uzavřených 
obchodů na krátkodobém trhu a výsledky měsíčního 
vyhodnocení a dále vypořádání rozdílu mezi 
celkovými příjmy ze systému zúčtování odchylek a 
náklady na elektřinu obstaranou PPS za účelem 
řešení stavů nerovnováhy v elektrizační soustavě a 
vypořádání nákladů na elektřinu obstaranou PPS ze 
zahraničí v souladu s Pravidly trhu a dále zúčtování a 
vypořádání ceny za činnost zúčtování registrovaného 
SZ a ceny za součet množství elektřiny nakoupené a 
prodané ve všech obchodních hodinách 
kalendářního měsíce prostřednictvím 
organizovaného denního trhu podle CR a ceny za 
evidování, poskytování a oznamování obchodních 
údajů dle bodu 10.8 (dále „měsíční vypořádání“).  

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

35 3.3.11 změna 

Plnění v rámci odchylek zjištěná ve vztahu k 
jednotlivým hodinám stejného dne (pro účely tohoto 
odstavce „Den dodání“) se v souladu se zákonem o 
dani z přidané hodnoty považují za opakované 
plnění.  

Plnění v rámci odchylek zjištěná ve vztahu k 
jednotlivým vyhodnocovacím intervalům stejného 
dne (pro účely tohoto odstavce „Den dodání“) se v 
souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty 
považují za opakované plnění.  

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 
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36 3.5.3 změna 

Hodinové hodnoty odběru v odběrných místech 
zákazníků s měřením typu C, ve kterých byla 
uskutečněna změna dodavatele v daném regionu 
TDD, použité pro zúčtování odchylek jednotlivých 
subjektů zúčtování, se stanoví rozpočítáním 
zbytkového diagramu zatížení v daném regionu TDD 
na odběry jednotlivých SZ úměrně velikosti odběru 
zákazníků těchto SZ a na odběr v ostatních 
odběrných místech s měřením typu C, ve kterých 
nebyla uskutečněna změna dodavatele (po 
jednotlivých třídách TDD) v souhrnu. Tento souhrn v 
daném regionu TDD spolu se ztrátami je přiřazen 
subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za 
odchylku v příslušném regionu TDD. 

Hodnoty odběru v odběrných místech zákazníků s 
měřením typu C, ve kterých byla uskutečněna změna 
dodavatele v daném regionu TDD, použité pro 
zúčtování odchylek jednotlivých subjektů zúčtování, 
se v každém vyhodnocovacím intervalu stanoví 
rozpočítáním zbytkového diagramu zatížení v daném 
regionu TDD na odběry jednotlivých SZ úměrně 
velikosti odběru zákazníků těchto SZ a na odběr v 
ostatních odběrných místech s měřením typu C, ve 
kterých nebyla uskutečněna změna dodavatele (po 
jednotlivých třídách TDD) v souhrnu. Tento souhrn v 
daném regionu TDD spolu se ztrátami je přiřazen 
subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za 
odchylku v příslušném regionu TDD. 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

37 

3.6.1 

změna 

    

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

3.6.2 

3.8.1 

3.8.2 

3.8.6 

3.8.10 

3.8.23 v obchodní hodině ve vyhodnocovacím intervalu 

3.8.30 hodiny (obchodní hodiny) vyhodnocovací intervaly  

3.8.31 hodinách vyhodnocovacích intervalech 

3.8.31.2 obchodních hodin  vyhodnocovacích intervalů 

3.8.31.4 každou hodinu každý vyhodnocovací interval 

3.8.33 

    

9.2.1 

9.2.5 

9.2.8 

9.4.16.1 



 

 

Pořadové 
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9.4.16.2 

38 3.7.1 změna 

Při měsíčním a závěrečném měsíčním zúčtování 
odchylek v lokální DS se stanoví pro hodinové 
spotřeby v jednotlivých OPM s měřením typu C a 
hodinové hodnoty ztrát takto: 

Při měsíčním a závěrečném měsíčním zúčtování 
odchylek v lokální DS se stanoví pro každý 
vyhodnocovací interval hodnoty spotřeby v 
jednotlivých OPM s měřením typu C a hodnoty ztrát 
takto: 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

39 3.7.4.1 změna 

stanoví se hodnoty spotřeby v jednotlivých OPM s 
měřením typu C a hodnoty ztrát v lokální DS v každé 
hodině měsíce tak, že se v každé hodině měsíce 
provede rozdělení hodinového zbytkového 
diagramu lokální DS na jednotlivá OPM a na 
hodinové hodnoty ztrát na základě jejich měsíčních 
podílů stanovených podle bodu 3.7.1.3. 

stanoví se hodnoty spotřeby v jednotlivých OPM 
s měřením typu C a hodnoty ztrát v lokální DS 
v každém vyhodnocovacím intervalu měsíce tak, že 
se v každém vyhodnocovacím intervalu měsíce 
provede rozdělení zbytkového diagramu lokální DS 
(týkajícího se daného vyhodnocovacího intervalu) 
na jednotlivá OPM a na hodnoty ztrát (týkající se 
daného vyhodnocovacího intervalu) na základě 
jejich měsíčních podílů stanovených podle bodu 
3.7.1.3. 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

40 3.7.2 změna 
Při denním zúčtování odchylek v lokální DS se stanoví 
hodinové spotřeby v jednotlivých OPM s měřením 
typu C a hodinové hodnoty ztrát takto: 

Při denním zúčtování odchylek v lokální DS se stanoví 
pro každý vyhodnocovací interval hodnoty spotřeby 
v jednotlivých OPM s měřením typu C a hodnoty 
ztrát takto: 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

41 3.7.2.4 změna 

stanoví se hodnoty spotřeby v jednotlivých OPM s 
měřením typu C a hodnoty ztrát v lokální DS v každé 
hodině dne tak, že se v každé hodině měsíce 
provede rozdělení hodinového zbytkového 
diagramu lokální DS na jednotlivá OPM a na 
hodinové hodnoty ztrát na základě jejich měsíčních 
podílů stanovených podle bodu 3.7.2.3. 

stanoví se hodnoty spotřeby v jednotlivých OPM 
s měřením typu C a hodnoty ztrát v lokální DS 
v každém vyhodnocovacím intervalu tak, že se 
v každém vyhodnocovacím intervalu měsíce provede 
rozdělení zbytkového diagramu lokální DS (týkajícího 
se daného vyhodnocovacího intervalu) na jednotlivá 
OPM a na hodnoty ztrát (týkající se daného 
vyhodnocovacího intervalu) na základě jejich 
měsíčních podílů stanovených podle bodu 3.7.2.3. 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

42 4.1.15 změna 

Pro DT a VDT jsou dosažené ceny uváděny 
v EUR/MWh a platby za sjednaný odběr elektřiny 
nebo sjednanou dodávku elektřiny v EUR, pro BT v 
CZK/MWh a CZK. 

Pro DT a VDT jsou dosažené ceny uváděny 
v EUR/MWh a platby za sjednaný odběr elektřiny 
nebo sjednanou dodávku elektřiny v EUR. 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 
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43 
4.1.17-
4.1.35 

vymazání vymazání 4.1.17 - 4.1.35   
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

44 4.7.21 doplnění 

Hodnota vypořádacího kurzu CZK/EUR pro DT pro 
daný den bude stanovena bankou Operátora trhu a 
od kurzu ČNB ze dne, kdy Operátor trhu podle bodu 
4.10.18 zveřejňuje hodnoty plateb v CZK, se bude 
lišit vždy maximálně o 0,05 CZK. Pokud bude při 
vypořádání denního trhu za daný den dodávky 
celková hodnota dluhu Operátora trhu v EUR vyšší 
než celková hodnota pohledávek v EUR, bude 
Operátor trhu směňovat CZK na EUR a hodnota 
vypořádacího kurzu bude vyšší než kurz ČNB o 
maximálně 0,05 CZK. Pokud bude při vypořádání 
denního trhu za daný den dodávky celková hodnota 
dluhu OTE v EUR nižší než celková hodnota 
pohledávek v EUR, bude Operátor trhu směňovat 
EUR na CZK a hodnota vypořádacího kurzu bude nižší 
než kurz ČNB o maximálně 0,05 CZK.  

Hodnota vypořádacího kurzu CZK/EUR pro DT pro 
daný den bude stanovena bankou Operátora trhu a 
od kurzu ČNB ze dne, kdy Operátor trhu podle bodu 
4.10.18 zveřejňuje hodnoty plateb v CZK, se bude 
lišit vždy maximálně o 0,05 CZK. Pokud bude při 
vypořádání denního trhu za daný den dodávky 
celková hodnota dluhu Operátora trhu v EUR vyšší 
než celková hodnota pohledávek v EUR, bude 
Operátor trhu směňovat CZK na EUR a hodnota 
vypořádacího kurzu bude vyšší než kurz ČNB o 
maximálně 0,05 CZK. Pokud bude při vypořádání 
denního trhu za daný den dodávky celková hodnota 
dluhu OTE v EUR nižší než celková hodnota 
pohledávek v EUR, bude Operátor trhu směňovat 
EUR na CZK a hodnota vypořádacího kurzu bude nižší 
než kurz ČNB o maximálně 0,05 CZK. Pokud se bude 
při vypořádání denního trhu za daný den dodávky 
celková hodnota dluhu OTE v EUR rovnat celkové 
hodnotě pohledávek v EUR, bude hodnota 
vypořádacího kurzu rovna kurzu ČNB. 

Doplnění stanovení vypořádacího kurzu pro 
situaci, kdy OTE nemusí EUR ani prodávat, ani 
nakupovat. 
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45 4.11.4 doplnění 

Hodnota vypořádacího kurzu CZK/EUR pro VDT pro 
daný den bude stanovena bankou Operátora trhu a 
od kurzu ČNB ze dne, kdy Operátor trhu podle bodu 
4.14.3 zveřejňuje hodnoty plateb v CZK, se bude lišit 
vždy maximálně o 0,05 CZK. Pokud bude při 
vypořádání VDT za daný den dodávky celková 
hodnota dluhu Operátora trhu v EUR vyšší než 
celková hodnota pohledávek v EUR, bude Operátor 
trhu směňovat CZK na EUR a hodnota vypořádacího 
kurzu pro VDT bude vyšší než kurz ČNB o maximálně 
0,05 CZK. Pokud bude při vypořádání VDT za daný 
den dodávky celková hodnota dluhu OTE v EUR nižší 
než celková hodnota pohledávek v EUR, bude 
Operátor trhu směňovat EUR na CZK a hodnota 
vypořádacího kurzu pro VDT bude nižší než kurz ČNB 
o maximálně 0,05 CZK.  

Hodnota vypořádacího kurzu CZK/EUR pro VDT pro 
daný den bude stanovena bankou Operátora trhu a 
od kurzu ČNB ze dne, kdy Operátor trhu podle bodu 
4.14.3 zveřejňuje hodnoty plateb v CZK, se bude lišit 
vždy maximálně o 0,05 CZK. Pokud bude při 
vypořádání VDT za daný den dodávky celková 
hodnota dluhu Operátora trhu v EUR vyšší než 
celková hodnota pohledávek v EUR, bude Operátor 
trhu směňovat CZK na EUR a hodnota vypořádacího 
kurzu pro VDT bude vyšší než kurz ČNB o maximálně 
0,05 CZK. Pokud bude při vypořádání VDT za daný 
den dodávky celková hodnota dluhu OTE v EUR nižší 
než celková hodnota pohledávek v EUR, bude 
Operátor trhu směňovat EUR na CZK a hodnota 
vypořádacího kurzu pro VDT bude nižší než kurz ČNB 
o maximálně 0,05 CZK. Pokud se bude při 
vypořádání VDT za daný den dodávky celková 
hodnota dluhu OTE v EUR rovnat celkové hodnotě 
pohledávek v EUR, bude hodnota vypořádacího 
kurzu pro VDT rovna kurzu ČNB. 

Doplnění stanovení vypořádacího kurzu pro 
situaci, kdy OTE nemusí EUR ani prodávat, ani 
nakupovat. 

46 6.1.2.1 změna 
je vygenerován jednoznačný identifikátor dané 
lokální DS a virtuální OPM pro ztráty nebo dopočet 
za danou lokální DS. 

je vygenerován jednoznačný identifikátor dané 
lokální DS a virtuální OPM pro místo určené 
k evidenci ztrát za danou lokální DS (tzv. „dopočet 
za síť“), 

Zpřesnění textace na základě pojmosloví 
používaného v novelizované Vyhlášce č. 
408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou. 

47 6.1.2.4 změna 
subjekt zúčtování dodavatele elektřiny v dané lokální 
DS převezme odpovědnost za odchylku v příslušných 
virtuálních OPM. 

subjekt zúčtování dodavatele elektřiny v dané lokální 
DS převezme odpovědnost za odchylku v příslušném 
místě určeném k evidenci ztrát provozovatele 
lokální DS. 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 
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48 6.1.3 změna 

V případě, že nebude zajištěno převzetí 
odpovědnosti za odchylku u virtuálního OPM v CDS 
určeného pro ukládání hodnot ztrát nebo pro 
ukládání hodnot zbytkového diagramu za lokální DS, 
registrace takové lokální DS v CDS bude zrušena, což 
zároveň znamená, že ke dni zrušení registrace lokální 
DS budou v CDS ukončena všechna předávací místa 
mezi touto lokální DS a DS, ke které je tato lokální DS 
připojena, a všechna OPM registrovaná v této lokální 
DS. 

V případě, že nebude zajištěno převzetí 
odpovědnosti za odchylku u místa určeného k 
evidenci ztrát nebo pro ukládání hodnot zbytkového 
diagramu za lokální DS, registrace takové lokální DS 
v CDS bude zrušena, což zároveň znamená, že ke dni 
zrušení registrace lokální DS budou v CDS ukončena 
všechna předávací místa mezi touto lokální DS a DS, 
ke které je tato lokální DS připojena, a všechna OPM 
registrovaná v této lokální DS. 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

49 6.2.1.4 změna 

OPM pro poskytování souhrnných údajů za sumy 
OPM zákazníků v dané DS, jejichž odběrná místa 
nejsou jednotlivě registrována v CS OTE, podle typu 
měření a pro měření typu C v regionálních DS podle 
tříd TDD, 

OPM pro poskytování souhrnných údajů za sumy 
OPM zákazníků v dané DS, jejichž odběrná místa 
nejsou jednotlivě registrována v CS OTE, podle typu 
měření a pro měření typu C podle tříd TDD, 

Zpřesnění textace. 

50 6.2.2.1 změna 
dopočet zbytkové bilance regionu TDD (pro každou 
regionální DS zaregistruje Operátor trhu jedno 
virtuální OPM pro dopočty), 

účely aplikace funkcionality TDD a výsledky výpočtu 
zbytkového diagramu DS (pro každou regionální DS 
zaregistruje Operátor trhu jedno virtuální OPM pro 
dopočty), 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

51 6.2.2.2 změna 

ukládání hodnot ztrát nebo pro ukládání hodnot 
dopočtu za lokální DS (pro každou lokální DS 
zaregistruje Operátor trhu jedno virtuální OPM pro 
ztráty nebo pro dopočty), 

evidenci hodnot ztrát nebo pro ukládání hodnot 
dopočtu za lokální DS (pro každou lokální DS 
zaregistruje Operátor trhu jedno virtuální OPM pro 
evidenci hodnot ztrát nebo pro dopočty), 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

52 6.2.2.4 změna 
účely aplikace funkcionality TDD (sumární OPM pro 
každý region TDD, sumární OPM jednotlivých 
dodavatelů v rámci každého regionu TDD), 

ukládání agregovaných hodnot o dodávce a odběru 
elektřiny zákazníků v dané DS (sumární OPM pro 
každý region TDD, sumární OPM jednotlivých 
dodavatelů v rámci každého regionu TDD), 

Úprava pojmosloví na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

53 6.2.3 změna 

Registrované údaje o OPM jsou členěny na povinné a 
nepovinné. Nepovinné údaje o OPM jsou zejména 
vlastník OPM a označení a adresa přípojného 
objektu (Číslo domu; Ulice; Místo /Obec; PSČ), 
maximální instalovaný výkon největšího bloku, typ 
a cyklus zasílání doplňujících údajů pro fakturaci 
distribuce, příznak, zda je OPM fakturováno v rámci 
agregované faktury (ANO/NE). Povinnými údaji o 
OPM, jejichž registraci v CS OTE provádí příslušný 
PDS či PPS, jsou 

Registrované údaje o OPM jsou členěny na povinné a 
nepovinné. Povinnými údaji o OPM, jejichž registraci 
v CS OTE provádí příslušný PDS či PPS, jsou 

Výčet nepovinných údajů není úplný. Není 
nutné zde uvádět, sladění textace s 
Obchodními podmínkami OTE, a.s., pro 
plynárenství. 

54 6.2.3.1 doplnění 

jednoznačný identifikátor OPM (PDS stanoví z jemu 
Operátorem trhu přiděleného rozmezí EAN-18 
postupem definovaným v Protokolu o předání a 
převzetí kódu EAN-18), 

jednoznačný identifikátor OPM, tzv. EAN OPM (PDS 
stanoví z jemu Operátorem trhu přiděleného 
rozmezí EAN-18 postupem definovaným v Protokolu 
o předání a převzetí kódu EAN-18), 

Zpřesnění textace. 

55 6.2.3.3 změna 

druh OPM (předací místo výrobny, místo konečné 
spotřeby, předací místo DS-DS/DS-PS); druh OPM 
předací místo výrobny se použije i v případě 
souhrnného předávacího místa pro část DS napájené 
ze zahraničí nebo v případě DS, která napájí 
zahraniční odběr, 

druh OPM (předávací místo výrobny, odběrné místo 
konečné spotřeby, předávací místo DS-DS/DS-PS); 
druh OPM předávací místo výrobny se použije i v 
případě souhrnného předávacího místa pro část DS 
napájené ze zahraničí nebo v případě DS, která 
napájí zahraniční odběr, 

Zpřesnění textace. 

56 6.2.3.5 změna 
sousední síť v případě předacího místa DS-DS/DS-PS; 
identifikátor soustavy na druhé straně předacího 
místa, 

sousední síť v případě předávacího místa DS-DS/DS-
PS; identifikátor soustavy na druhé straně 
předávacího místa, 

Zpřesnění textace. 

57 6.2.3.12 změna datum, od kdy je OPM založeno, datum, od kdy jsou údaje týkající se OPM platné, Zpřesnění textace. 

58 6.2.6 dopnění 

Registrace OPM je platná od data určení, závazné a 
rozhodné je datum určené Operátorem trhu. Zpráva 
o provedení registrace je zaslána příslušnému 
Provozovateli zprávou XML. 

Registrace OPM je platná od data určení, závazné a 
rozhodné je datum určené Operátorem trhu. Zpráva 
o provedení registrace je zaslána příslušnému 
Provozovateli zprávou XML ve formátu definovaném 
v Příloze č. 1 OPE. 

Zpřesnění textace. 



 

 

Pořadové 
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59 6.2.9 změna 

Operátor trhu je povinnen zkontrolovat správnost a 
úplnost údajů zasílaných Provozovatelem OPM při 
registraci nového OPM nebo změně registrace 
stávajícího OPM v CDS, zejména zda jsou vyplněny 
povinné údaje v zasílaných formulářích. 

Operátor trhu kontroluje správnost a úplnost údajů 
zasílaných Provozovatelem OPM při registraci 
nového OPM nebo změně registrace stávajícího 
OPM v CDS, zejména zda jsou vyplněny povinné 
údaje v zasílaných formulářích. 

Zpřesnění textace. 

60 6.2.10 doplnění 

V případě, že Operátor trhu objeví při kontrole 
nedostatky, pošle Provozovateli prostřednictvím CS 
OTE zprávu o důvodech nezaregistrování nového 
OPM nebo změny u již zaregistrovaného OPM. 
Pokud Operátor trhu neobjeví při kontrole 
nedostatky, je OTE povinen zaregistrovat nové OPM 
nebo provést změnu registrace OPM a poslat 
Provozovateli zprávu o registraci nového OPM nebo 
změně v registraci OPM, včetně data, od kdy je 
registrace nového OPM nebo registrace změny OPM 
účinná. 

V případě, že Operátor trhu objeví při kontrole 
nedostatky, pošle Provozovateli prostřednictvím CS 
OTE zprávu o důvodech nezaregistrování nového 
OPM nebo neprovedení změny u již 
zaregistrovaného OPM. Pokud Operátor trhu 
neobjeví při kontrole nedostatky, je OTE povinen 
zaregistrovat nové OPM nebo provést změnu 
registrace OPM a poslat Provozovateli zprávu o 
registraci nového OPM nebo změně v registraci 
OPM, včetně data, od kdy je registrace nového OPM 
nebo registrace změny OPM účinná. 

Zpřesnění textace. 

61 6.4.7 změna 

Smluvnímu partnerovi OTE je umožněn přístup do CS 
OTE v rozsahu práv uvedených v příslušné smlouvě 
uzavírané s Operátorem trhu. Seznam vzorových 
smluv je uveden na webových stránkách OTE.  

Smluvnímu partnerovi OTE je umožněn přístup do CS 
OTE v rozsahu práv uvedených v příslušné smlouvě 
uzavřené s Operátorem trhu. Seznam vzorových 
smluv je uveden na webových stránkách OTE.  

Zpřesnění textace. 

62 6.5.3.1 doplnění 

v případě přijaté bankovní záruky vrátí Operátor trhu 
platnou záruční listinu SZ do pěti pracovních dnů po 
uhrazení dluhů ze závěrečného měsíčního 
vyhodnocení za měsíc, ve kterém nabylo účinnosti 
ukončení platnosti tohoto SZ, 

v případě přijaté finanční / bankovní záruky vrátí 
Operátor trhu platnou záruční listinu SZ do pěti 
pracovních dnů po uhrazení dluhů ze závěrečného 
měsíčního vyhodnocení TDD za měsíc, ve kterém 
nabylo účinnosti ukončení platnosti tohoto SZ, 

Rozšíření možnosti již používaných záruk pro 
účely finančního zajištění z bankovních záruk o 
další finanční záruky, které mohou být 
vystaveny definovanými pojišťovnami. 

63 6.5.3.2 doplnění 

v případě finančních prostředků přijatých na účet 
Operátora trhu jsou tyto prostředky odeslány na 
účet SZ definovaný ve smlouvě o zúčtování odchylek 
do 5 pracovních dnů po uhrazení dluhů ze 
závěrečného měsíčního vyhodnocení za měsíc, ve 
kterém nabylo účinnosti ukončení platnosti tohoto 
SZ. 

v případě finančních prostředků přijatých na účet 
Operátora trhu jsou tyto prostředky odeslány na 
účet SZ definovaný ve smlouvě o zúčtování odchylek 
do 5 pracovních dnů po uhrazení dluhů ze 
závěrečného měsíčního vyhodnocení TDD za měsíc, 
ve kterém nabylo účinnosti ukončení platnosti 
tohoto SZ. 

závěrečného měsíčního vyhodnocení TDD je 
později než pět pracovních dnů po 
závěrečném měsíčního vyhodnocení, takže je 
možné FZ vrátit až po závěrečném měsíčním 
vyhodnocení TDD 
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64 6.5.7 změna 

Pokud se jedná o SZ, který je uveden jako dodavatel 
v OPM a nesl odpovědnost za odchylku za tyto OPM, 
musí být daným SZ provedena postupem dle části 
2.4 OPE změna SZ u těchto OPM minimálně 7 
pracovních dnů před skončením měsíce, ve kterém 
nabylo účinnosti ukončení platnosti tohoto SZ. 

Pokud se jedná o SZ, který je uveden jako dodavatel 
v OPM nese odpovědnost za odchylku za tato OPM, 
musí být daným SZ zajištěno, že minimálně 7 
pracovních dnů před plánovaným ukončením 
platnosti smluvního vztahu nebude registrován jako 
dodavatel či SZ u žádného OPM v CS OTE. 

Smluvní vztahy nejsou vždy ukončovány k 
poslednímu dni v měsíci. Úprava textace tedy 
zajišťuje větší flexibilitu.  

65 6.5.8 změna 

Pokud se jedná o SZ, který není uveden jako 
dodavatel v OPM a který nese odpovědnost za 
odchylku za tyto OPM, musí daný SZ zajistit 
provedení změny SZ u těchto OPM minimálně 7 
pracovních dnů před skončením měsíce, ve kterém 
nabylo účinnosti ukončení platnosti tohoto SZ s 
účinností nejpozději k datu ukončení činností tohoto 
SZ v CS OTE. 

Pokud se jedná o SZ, který není uveden jako 
dodavatel v OPM a který nese odpovědnost za 
odchylku za tato OPM, musí být daným SZ zajištěno, 
že minimálně 7 pracovních dnů před plánovaným 
ukončením platnosti smluvního vztahu, s účinností 
nejpozději k datu ukončení činností tohoto SZ v CS 
OTE, nebude registrován jako SZ u žádného OPM 
v CS OTE. 

Smluvní vztahy nejsou vždy ukončovány k 
poslednímu dni v měsíci. Úprava textace tedy 
zajišťuje větší flexibilitu. 

66 6.5.9 změna 

Pokud se jedná o SZ, který převzal celkovou odchylku 
jiných SZ, musí být toto převzetí ukončeno postupem 
dle bodu 6.7.3.1 minimálně 7 pracovních dnů před 
skončením měsíce, ve kterém nabylo účinnosti 
ukončení platnosti tohoto přebírajícího SZ s 
účinností ukončení převzetí celkových odchylek 
přebírajícím SZ nejpozději k datu ukončení činností 
přebírajícího SZ v CS OTE. Převádějící SZ jsou povinny 
doložit Operátorovi trhu aktualizované FZ dle části 7 
OPE v závislosti na zvolené formě FZ: 

Pokud se jedná o SZ, který převzal celkovou odchylku 
jiných SZ, musí být toto převzetí ukončeno postupem 
dle bodu 6.7.3.1 minimálně 7 pracovních dnů před 
plánovaným ukončením platnosti smluvního vztahu 
tohoto přebírajícího SZ, s účinností ukončení převzetí 
celkových odchylek přebírajícím SZ nejpozději k datu 
ukončení činností přebírajícího SZ v CS OTE. 
Převádějící SZ jsou povinny doložit Operátorovi trhu 
aktualizované FZ dle části 7 OPE v závislosti na 
zvolené formě FZ: 

Smluvní vztahy nejsou vždy ukončovány k 
poslednímu dni v měsíci. Úprava textace tedy 
zajišťuje větší flexibilitu.  

67 6.5.9.1 změna 
ve formě typového znění záruční listiny od banky 
Operátora trhu nejpozději 3 pracovní dny před 
ukončením činností přebírajícího SZ, 

ve formě typového znění záruční listiny od banky 
Operátora trhu nebo od pojišťovny nejpozději 3 
pracovní dny před ukončením činností přebírajícího 
SZ, 

Rozšíření možnosti již používaných záruk pro 
účely finančního zajištění z bankovních záruk o 
další finanční záruky, které mohou být 
vystaveny definovanými pojišťovnami. 
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68 6.5.10.1 změna 

v případě SZ zadávat realizační diagramy a přebírat 
odpovědnost za odchylku v OPM současně s 
uzavírkou dvoustranného obchodování pro poslední 
den dodávky měsíce, ve kterém nabylo účinnosti 
ukončení platnosti tohoto SZ; ke stejnému datu je v 
případě SZ zamezena možnost přebírat odpovědnost 
za odchylku i přebírat celkovou odchylku jiných SZ či 
převádět celkovou odchylku na jiné SZ; tím není 
dotčeno ustanovení bodu 6.5.7 OPE, 

v případě SZ zadávat realizační diagramy a přebírat 
odpovědnost za odchylku v OPM současně s 
uzavírkou dvoustranného obchodování pro dny 
dodávky po termínu ukončení příslušné smlouvy; po 
termínu ukončení příslušné smlouvy je v případě SZ 
zamezena možnost přebírat odpovědnost za 
odchylku i přebírat celkovou odchylku jiných SZ či 
převádět celkovou odchylku na jiné SZ; tím není 
dotčeno ustanovení bodu 6.5.7 OPE, 

Smluvní vztahy nejsou vždy ukončovány k 
poslednímu dni v měsíci. Úprava textace tedy 
zajišťuje větší flexibilitu.  

69 6.5.10.2 změna 

podávat nabídky na krátkodobém trhu s elektřinou 
na dny dodávky měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém nabylo účinnosti ukončení platnosti 
tohoto smluvního partnera OTE, 

podávat nabídky na krátkodobém trhu s elektřinou 
na dny dodávky po termínu ukončení příslušné 
smlouvy, 

Sjednocení textace s Obchodními podmínkami 
OTE, a.s., pro plynárenství 

70 6.5.10.3 změna 

zadávat reklamace po patnáctém kalendářním dnu 
měsíce, ve kterém proběhlo závěrečné měsíční 
vyhodnocení za měsíc, ve kterém nabylo účinnosti 
ukončení platnosti tohoto smluvního partnera OTE, 

zadávat reklamace po patnáctém kalendářním dnu 
měsíce, ve kterém proběhlo závěrečné měsíční 
vyhodnocení za měsíc, ve kterém došlo k ukončení 
příslušné smlouvy, 

Sjednocení textace s Obchodními podmínkami 
OTE, a.s., pro plynárenství 

71 6.6.3 doplnění   
Smluvní partner OTE zodpovídá za činnost 
Pověřených osob. 

Sjednocení textace s Obchodními podmínkami 
OTE, a.s., pro plynárenství 

72 6.6.5 doplnění   

Pokud je Smluvním partnerem OTE subjekt 
zúčtování, mohou Pověřené osoby stanovit Uživatele 
CS OTE s oprávněním registrovat změny v převádění 
celkové odchylky mezi SZ. 

Sjednocení textace s Obchodními podmínkami 
OTE, a.s., pro plynárenství 

73   přečíslování označení bodu 6.6.3 označení bodů 6.6.3 až 6.6.5 
Přečíslování bodů z důvodu přidání nových 
odstavců 

74 7.1.6 doplnění 

Informace o uplatnění finančního zajištění, která 
obsahuje oznámení o výši uplatněného finančního 
zajištění a aktuální hodnotu výše FZ, je zaslána SZ na 
e-mail pro komunikaci a zároveň je SZ poslán 
doporučený dopis. 

Informace o uplatnění finančního zajištění, která 
obsahuje oznámení o výši uplatněného finančního 
zajištění a aktuální hodnotu výše FZ, je zaslána SZ na 
e-mail pro komunikaci a zároveň je SZ poslán 
doporučený dopis nebo dopis prostřednictvím 
datové schránky. 

Rozšíření možnosti zasílání předmětných 
dopisů také prostřednictvím datové schránky. 
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75 7.1.7.3 doplnění   

finanční zárukou vystavenou pojišťovnou nebo její 
pobočkou na území ČR a stanoveným aktuálním 
dlouhodobým ratingem minimálně na úrovni BBB+ 
(S&P, Fitch) resp. Baa1 (Moody´s) na základě 
typového znění záruční listiny. 

Rozšíření možnosti již používaných záruk pro 
účely finančního zajištění z bankovních záruk o 
další finanční záruky, které mohou být 
vystaveny definovanými pojišťovnami. 

76 7.1.10 změna 

Bankovní záruka bude uznána jako způsob 
finančního zajištění pouze v případě, že její platnost, 
uvedená v záruční listině, je minimálně do 
posledního dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, na který se finanční zajištění vztahuje, a 
pokud je doloženo potvrzení banky, která bankovní 
záruku vystavila, o požadovaném ratingu této banky 
dle bodu 7.1.7.1, přičemž FZ lze doložit časově 
navazujícími bankovními zárukami tak, aby 
nedocházelo k časovému překrytí jednotlivých 
bankovních záruk. 

Finanční / bankovní záruka bude uznána jako způsob 
finančního zajištění pouze v případě, že její platnost, 
uvedená v záruční listině, je minimálně do 
posledního dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, na který se finanční zajištění vztahuje, a 
pokud je doloženo potvrzení pojišťovny / banky, 
která finanční / bankovní záruku vystavila, o 
požadovaném ratingu této pojišťovny / banky dle 
bodu 7.1.7.1 a 7.1.7.3, přičemž FZ lze doložit časově 
navazujícími finančními / bankovními zárukami tak, 
aby nedocházelo k časovému překrytí jednotlivých 
záruk. Bankovní záruka může být s předchozím 
souhlasem Operátora trhu podepsána 
kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis. 
Podpis na finanční záruce vystavené pojišťovnou 
musí být úředně ověřený, případně může 
být s předchozím souhlasem Operátora trhu 
vystavená finanční záruka podepsána 
kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, 
přičemž vystavující pojišťovna musí doložit 
oprávněnost jednající (podepisující)  osoby, 
respektive jejího pověření/zmocnění 
k oprávněnému podepsání finanční záruky, 
a to za předpokladu, že oprávněnost podepisující 
osoby (jednání jménem vystavující pojišťovny) není 
zcela zřejmá z veřejně přístupné evidence 
(obchodní rejstřík apod.). 

Rozšíření možnosti již používaných záruk pro 
účely finančního zajištění z bankovních záruk o 
další finanční záruky, které mohou být 
vystaveny definovanými pojišťovnami a 
doplnění možnosti akceptovat finanční záruky 
v elektronické podobě. 
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77 7.1.11 doplnění 

Operátor trhu určuje finanční instituce, jejichž 
bankovní záruky bude přijímat. Pokud některá 
finanční instituce, od které Operátor trhu akceptoval 
bankovní záruku, přestane splňovat podmínky dle 
bodu 7.1.7.1 případně 7.1.7.2, má Operátor trhu 
právo dále neakceptovat bankovní záruku této 
finanční instituce a vyzvat SZ, který doložil výši FZ 
bankovní zárukou této finanční instituce ke změně 
způsobu poskytnutí FZ. Tato výzva musí mít 
písemnou formu. SZ je povinen změnit instrument 
nebo způsob poskytnutí FZ do 30 kalendářních dnů 
po dni, kdy tuto výzvu obdržel. 

Operátor trhu určuje finanční instituce, jejichž 
finanční / bankovní záruky bude přijímat. Pokud 
některá finanční instituce, od které Operátor trhu 
akceptoval finanční / bankovní záruku, přestane 
splňovat podmínky dle bodu 7.1.7.1 případně 
7.1.7.3, má Operátor trhu právo dále neakceptovat 
finanční / bankovní záruku této finanční instituce a 
vyzvat SZ, který doložil výši FZ finanční / bankovní 
zárukou této finanční instituce, ke změně způsobu 
poskytnutí FZ. Tato výzva musí mít písemnou formu. 
SZ je povinen změnit způsob poskytnutí FZ do 30 
kalendářních dnů po dni, kdy tuto výzvu obdržel. 

Rozšíření možnosti již používaných záruk pro 
účely finančního zajištění z bankovních záruk o 
další finanční záruky, které mohou být 
vystaveny definovanými pojišťovnami. 

78 7.1.13.1 doplnění 

SZ v případě bankovní záruky předá originál platného 
znění záruční listiny Operátorovi trhu, který jej 
předloží ke kontrole správnosti znění a oprávněnosti 
podpisů bance Operátora trhu a po jejím schválení 
uzná jako splnění finančního zajištění; typové znění 
záruční listiny od banky Operátora trhu je nutné 
předložit nejpozději 5 pracovních dnů před nabytím 
účinnosti smlouvy o zúčtování odchylek; typové 
znění záruční listiny od jiné banky než je banka 
Operátora trhu a jiné než typové znění záruční listiny 
je nutné předložit nejpozději 10 pracovních dnů před 
nabytím účinnosti smlouvy o zúčtování odchylek, 

SZ v případě bankovní záruky předá originál platného 
znění záruční listiny Operátorovi trhu, který jej 
předloží ke kontrole správnosti znění a oprávněnosti 
podpisů bance Operátora trhu a po jejím schválení 
uzná jako splnění finančního zajištění; bankovní 
záruka podepsaná kvalifikovaným elektronickým 
podpisem nebo zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis dle bodu 7.1.11 musí být 
Operátorovi trhu předána a doručena 
prostřednictvím jeho datové schránky ve formátu 
.pdf; typové znění záruční listiny od banky Operátora 
trhu je nutné předložit nejpozději 5 pracovních dnů 
před nabytím účinnosti smlouvy o zúčtování 
odchylek; typové znění záruční listiny od jiné banky 
než je banka Operátora trhu a jiné než typové znění 
záruční listiny je nutné předložit nejpozději 10 
pracovních dnů před nabytím účinnosti smlouvy o 
zúčtování odchylek, 

Rozšíření možnosti již používaných finančních 
záruk pro účely finančního zajištění o jejich 
elektronickou formu. 
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79 7.1.13.3 doplnění   

SZ v případě finanční záruky vystavené pojišťovnou 
předá originál platného znění záruční listiny 
Operátorovi trhu a to nejpozději 3 pracovní dny před 
nabytím účinnosti smlouvy o zúčtování odchylek; 
finanční záruka podepsaná kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
dle bodu 7.1.11 musí být Operátorovi trhu předána a 
doručena prostřednictvím jeho datové schránky ve 
formátu .pdf;. 

Rozšíření možnosti již používaných záruk pro 
účely finančního zajištění z bankovních záruk o 
další finanční záruky, které mohou být 
vystaveny definovanými pojišťovnami. 

80 7.1.18 změna 

Nesouhlas se snížením FZ zašle Operátor trhu 
písemnou formou do 3 pracovních dnů od obdržení 
žádosti o snížení, včetně odůvodnění nesouhlasu se 
snížením FZ. 

Nesouhlas se snížením FZ zašle Operátor trhu na e-
mail SZ pro komunikaci, popř. na e-mailovou 
adresu, ze které žádost o snížení FZ obdržel, do 3 
pracovních dnů od obdržení žádosti o snížení, včetně 
odůvodnění nesouhlasu se snížením FZ. 

Za účelem zjednodušení a urychlení 
komunikace v případě žádosti o snížení FZ, 
které Operátor trhu vyhodnotí jako příliš 
rizikové. 

81 7.1.22 změna 

V případě vyčerpání FZ je SZ na tuto skutečnost 
upozorněn. SZ je dále upozorněn na vyčerpání FZ v 
případech, kdy zůstatek FZ podle bodu 7.3.1 OPE 
není dostatečný pro registraci realizačních diagramů, 
pro registraci nabídky na krátkodobém trhu (v 
případě BT není dostatečná poslední známá 
hodnota přepočtu FZ, přepočet FZ se provádí 
asynchronně v pravidelných časových intervalech), 
pro nastavení FZ pro VDT a dále v případech, kdy z 
důvodu nedostatečného FZ dochází k anulaci 
zaregistrovaných nabídek na krátkodobém trhu. 

V případě vyčerpání FZ je SZ na tuto skutečnost 
upozorněn. SZ je dále upozorněn na vyčerpání FZ 
v případech, kdy zůstatek FZ podle bodu 7.3.1 OPE 
není dostatečný pro registraci realizačních diagramů, 
pro registraci nabídky na krátkodobém trhu, pro 
nastavení FZ pro VDT a dále v případech, kdy z 
důvodu nedostatečného FZ dochází k anulaci 
zaregistrovaných nabídek na krátkodobém trhu 

Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 
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82 7.2.2 změna 

Pro ocenění rizikové expozice za kladnou odchylku v 
jednotlivých hodinách a stanovení požadované výše 
FZ se v CS OTE použije parametrická cena pro 
kladnou odchylku, která je stanovena Operátorem 
trhu na základě historických cen odchylek a odhadu 
budoucího vývoje cen odchylek a zveřejněna na 
webu OTE včetně počátku její účinnosti a to nejméně 
14 kalendářních dní předem. Operátor trhu 
informuje SZ o změně parametrické ceny také 
prostřednictvím uživatelského rozhraní a/nebo 
prostředky elektronické komunikace. 

Pro ocenění rizikové expozice za kladnou odchylku 
v jednotlivých hodinách a stanovení požadované 
výše FZ se v CS OTE použije parametrická cena pro 
kladnou odchylku, která je stanovena Operátorem 
trhu na základě historických cen odchylek a odhadu 
budoucího vývoje cen odchylek a zveřejněna na 
webu OTE včetně počátku její účinnosti a to nejméně 
5 pracovních dní předem v případě navýšení této 
ceny a nejméně 2 pracovní dny v případě snížení 
této ceny. V případě navýšení parametrické ceny 
informuje Operátor trhu SZ o této změně také 
prostřednictvím uživatelského rozhraní a/nebo 
prostředky elektronické komunikace. 

Vývoj cen regulační energie a na to 
navazujících cen odchylek ukázal potřebu OTE 
mít možnost rychleji reagovat. Lhůta pěti 
pracovních dnů se na základě zkušeností jeví 
jako dostatečná. 

83 7.2.3 změna 

Pro ocenění rizikové expozice za zápornou odchylku 
v jednotlivých hodinách a stanovení požadované 
výše FZ se v CS OTE použije parametrická cena pro 
zápornou odchylku, která je stanovena Operátorem 
trhu na základě historických cen odchylek a odhadu 
budoucího vývoje cen odchylek a zveřejněna na 
webu OTE včetně počátku její účinnosti a to nejméně 
14 kalendářních dní předem. Operátor trhu 
informuje SZ o změně parametrické ceny také 
prostřednictvím uživatelského rozhraní a/nebo 
prostředky elektronické komunikace. 

Pro ocenění rizikové expozice za zápornou odchylku 
v jednotlivých hodinách a stanovení požadované 
výše FZ se v CS OTE použije parametrická cena pro 
zápornou odchylku, která je stanovena Operátorem 
trhu na základě historických cen odchylek a odhadu 
budoucího vývoje cen odchylek a zveřejněna na 
webu OTE včetně počátku její účinnosti a to nejméně 
5 pracovních dní předem v případě navýšení této 
ceny a nejméně 2 pracovní dny v případě snížení 
této ceny. V případě navýšení parametrické ceny 
informuje Operátor trhu SZ o této změně také 
prostřednictvím uživatelského rozhraní a/nebo 
prostředky elektronické komunikace. 

Vývoj cen regulační energie a na to 
navazujících cen odchylek ukázal potřebu OTE 
mít možnost rychleji reagovat. Lhůta pěti 
pracovních dnů se na základě zkušeností jeví 
jako dostatečná. 
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84 7.2.9 změna 

Úlevou z FZ dle bodu 7.2.7 se rozumí částka, o 
kterou Operátor trhu sníží požadovanou výši FZ na 
základě doložení hospodářské zprávy ne starší než 
šest měsíců od společností Creditreform a Crefoport 
s.r.o. obsahující index bonity SZ, hospodářské zprávy 
ne starší než šest měsíců od společnosti Bisnode 
Česká republika, a.s., obsahující Bisnode skóring 
nebo na základě doložení skutečnosti, že SZ 
disponuje ratingem od agentur Standard & Poor’s, 
Moody’s nebo Fitch. 

Úlevou z FZ dle bodu 7.2.7 se rozumí částka, o kterou 
Operátor trhu sníží požadovanou výši FZ na základě 
doložení hospodářské zprávy ne starší než šest 
měsíců od společností Creditreform a Crefoport 
s.r.o. obsahující index bonity SZ, hospodářské zprávy 
ne starší než šest měsíců od společnosti Dun & 
Bradstreet, obsahující ukazatel skóringu „Bisnode 
skóring“ nebo ukazatel skóringu „D&B Failure 
Score“ nebo na základě doložení skutečnosti, že SZ 
disponuje ratingem od agentur Standard & Poor’s, 
Moody’s nebo Fitch. 

Na obchodní společnost Dun & Bradstreet 
Czech Republic, a.s. (dříve Bisnode Česká 
republika, a.s.), v právním postavení 
nástupnické společnosti, přešlo v důsledku 
fúze sloučením jmění zanikající společnosti 
Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, 
s.r.o. - rozšíření akceptovaných ratingů o 
rating vystavený touto nástupnickou 
společností 

85 7.2.10 vložení   Vložení do tabulky sloupce D&B 

Na obchodní společnost Dun & Bradstreet 
Czech Republic, a.s. (dříve Bisnode Česká 
republika, a.s.), v právním postavení 
nástupnické společnosti, přešlo v důsledku 
fúze sloučením jmění zanikající společnosti 
Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, 
s.r.o. - rozšíření akceptovaných ratingů o 
rating vystavený touto nástupnickou 
společností 
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86 7.2.11 změna 

V případě uplynutí doby delší než 6 měsíců ode dne 
stanovení požadovaného indexu bonity od 
společností Creditreform a Crefoport s.r.o. nebo 
požadovaného skóringu od společnosti Bisnode 
Česká republika, a.s., musí SZ doložit novou 
hospodářskou zprávu od této společnosti obsahující 
aktualizovaný index bonity SZ respektive 
aktualizovaný skóring SZ ne starší než šest měsíců 
dle bodů 7.2.9 a 7.2.10 nebo doložit skutečnost, že 
disponuje ratingem od agentur Standard & Poor’s, 
Moody’s nebo Fitch dle bodů 7.2.9 a 7.2.10. V 
případě změny indexu bonity, skóringu nebo ratingu 
SZ bude stanovená nová výše úlevy FZ. V případě, že 
SZ nedoloží novou hospodářskou zprávu od 
společností Creditreform, Crefoport s.r.o. nebo 
Bisnode Česká republika, a.s., obsahující index 
bonity, respektive skóring SZ ne starší než šest 
měsíců nebo nebude schopen doložit, že disponuje 
ratingem od Standard & Poor’s, Moody’s nebo Fitch 
dle bodů 7.2.9 a 7.2.10, nebude úleva z FZ dále 
poskytována až do jeho opětovného doložení. V 
případě doložení ratingu od agentur Standard & 
Poor’s, Moody’s nebo Fitch je SZ povinen informovat 
Operátora trhu o změně ratingu, která by měla za 
následek snížení poskytnuté úlevy dle bodu 7.2.10. 

V případě uplynutí doby delší než 6 měsíců ode dne 
stanovení požadovaného indexu bonity 
od společností Creditreform a Crefoport s.r.o. nebo 
požadovaného ukazatele skóringu od společnosti 
Dun & Bradstreet, musí SZ doložit novou 
hospodářskou zprávu od této společnosti obsahující 
aktualizovaný index bonity SZ respektive 
aktualizovaný ukazatel skóringu SZ ne starší než šest 
měsíců dle bodů 7.2.9 a 7.2.10 nebo doložit 
skutečnost, že disponuje ratingem od agentur 
Standard & Poor’s, Moody’s nebo Fitch dle bodů 
7.2.9 a 7.2.10. V případě změny indexu bonity, 
ukazatele skóringu nebo ratingu SZ bude stanovena 
nová výše úlevy FZ. V případě, že SZ nedoloží novou 
hospodářskou zprávu od společností Creditreform, 
Crefoport s.r.o. nebo Dun & Bradstreet, obsahující 
index bonity respektive ukazatel skóringu SZ ne 
starší než šest měsíců nebo nebude schopen doložit, 
že disponuje ratingem od Standard & Poor’s, 
Moody’s nebo Fitch dle bodů 7.2.9 a 7.2.10, nebude 
úleva z FZ dále poskytována až do jeho opětovného 
doložení. V případě doložení ratingu od agentur 
Standard & Poor’s, Moody’s nebo Fitch je SZ povinen 
informovat Operátora trhu o změně ratingu, která by 
měla za následek snížení poskytnuté úlevy dle 
bodu 7.2.10. 

Na obchodní společnost Dun & Bradstreet 
Czech Republic, a.s. (dříve Bisnode Česká 
republika, a.s.), v právním postavení 
nástupnické společnosti, přešlo v důsledku 
fúze sloučením jmění zanikající společnosti 
Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, 
s.r.o. - rozšíření akceptovaných ratingů o 
rating vystavený touto nástupnickou 
společností 
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87 7.2.12 změna 

Pokud SZ disponuje ratingem od agentur Standard & 
Poor’s, Moody’s nebo Fitch a současně může doložit 
index bonity stanovený společností Creditreform 
nebo Crefoport s.r.o. nebo skóring stanovený 
společností Bisnode Česká republika, a.s., dle bodů 
7.2.9 a 7.2.10, řídí se výše poskytnuté úlevy na FZ 
ratingem agentur Standard & Poor’s, Moody’s nebo 
Fitch dle bodů 7.2.9, 7.2.10 a 7.2.11. Pokud SZ 
disponuje více než jedním ratingem, těmto ratingům 
přísluší podle tabulky v bodu 7.2.10 různá výše úlevy, 
použije se ten rating, kterému přísluší vyšší úleva. 

Pokud SZ disponuje ratingem od agentur Standard & 
Poor’s, Moody’s nebo Fitch a současně může doložit 
index bonity stanovený společností Creditreform 
nebo Crefoport s.r.o. nebo ukazatel skóringu 
stanovený společností Dun & Bradstreet, dle bodů 
7.2.9 a 7.2.10, řídí se výše poskytnuté úlevy na FZ 
ratingem agentur Standard & Poor’s, Moody’s nebo 
Fitch dle bodů 7.2.9, 7.2.10 a 7.2.11. Pokud SZ 
disponuje více než jedním ratingem, těmto ratingům 
přísluší podle tabulky v bodu 7.2.10 různá výše úlevy, 
použije se ten rating, kterému přísluší vyšší úleva. 

Na obchodní společnost Dun & Bradstreet 
Czech Republic, a.s. (dříve Bisnode Česká 
republika, a.s.), v právním postavení 
nástupnické společnosti, přešlo v důsledku 
fúze sloučením jmění zanikající společnosti 
Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, 
s.r.o. - rozšíření akceptovaných ratingů o 
rating vystavený touto nástupnickou 
společností 

88 
7.3.1.1.1 
7.3.1.2.1  

vymazání 
nabízeného množství elektřiny platných, dosud 
nevyhodnocených nabídek na podej na BT, 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

89 
7.3.1.1.2 
7.3.1.2.2 

vymazání 
poptávaného množství elektřiny platných dosud 
nevyhodnocených nabídek na nákup na BT, 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

90 
7.3.1.2.1 
7.3.1.2.2 

vymazání 
zobchodovaného množství elektřiny z nabídek na 
prodej na BT  

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

91 
7.3.1.2.1 
7.3.1.2.2 

vymazání 
zobchodovaného množství elektřiny z nabídek na 
nákup na BT, 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

92 7.3.1.3 vymazání 

sumu součinů z množství elektřiny a cen v 
zaregistrovaných a dosud nespárovaných nabídkách 
na BT, ze kterých mohou po spárování vzniknout 
dluhy pro SZ navýšených o DPH dle platné legislativy, 
a 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

93   přečíslování označení bodů 7.3.1.3 až 7.3.1.14 označení bodů 7.3.1.3 až 7.3.1.13 
Přečíslování bodů z důvodu odstranění 
odstavce 

94 7.4.4 vymazání 

Operátor trhu v případě, že poslední známá hodnota 
přepočtu FZ subjektu zúčtování není dostatečná z 
hlediska FZ pro zaregistrování nabídky na BT, 
nezaregistruje nabídky na BT a zároveň zruší všechny 
nabídky v rámci BT, které dosud nebyly spárovány. 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 
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95 7.4.5 vymazání 

Operátor trhu v případě, že SZ bude mít po uzavírce 
BT záporný zůstatek FZ a zároveň bude existovat 
neuhrazený dluh SZ z realizovaných obchodů na BT a 
záporný zůstatek FZ bude mít SZ i v 17.00 hodin dne 
ukončení obchodování s produktem dle Pravidel 
trhu, má právo účtovat SZ poplatek za doplnění 
finančního zajištění každý den, kdy tento stav 
nastane. Poplatek za doplnění finančního zajištění 
činí 10 000 CZK. 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

96 7.4.6 vymazání 
Operátor trhu zaregistruje nabídky na nákup na BT 
pouze v případě, že nebyl překročen maximální 
finanční objem dle bodu 7.4.14 a 7.4.15 OPE. 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

97 7.4.14 vymazání 
Maximální finanční objem nabídek na nákup na BT 
stanovuje Operátor trhu individuálně pro každý SZ. 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

98 7.4.15 vymazání 

Aktuální hodnota finančního objemu nabídek na 
nákup na BT účastníka BT se stanoví jako součet 
součinů všech platných nabídek na nákup účastníka 
BT na BT a jejich limitních cen. 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

99 
7.4.16 

7.4.16.1 - 
7.4.16.4 

vymazání 

Aktualizace aktuální hodnoty finančního objemu 
nabídek na nákup na BT účastníka BT se provádí po 
7.4.16.1 zaregistrování platné nabídky na nákup na 
BT, 7.4.16.2 modifikaci platné nabídky na nákup na 
BT, 7.4.16.3 zrušení platné nabídky na nákup na BT, 
7.4.16.4 spárování nabídky na nákup na BT. 

  
Zrušení blokového trhu na základě novely 
Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou 

100   přečíslování označení bodů 7.4.4 až 7.4.16 označení bodů 7.4.4 až 7.4.10 
Přečíslování bodů z důvodu odstranění 
odstavců 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

101 7.5.2 změna 

SZ respektuje možnosti Operátora trhu při správě 
těchto prostředků a souhlasí s velikostí přírůstku ve 
výši 
 S m=1…3 S d=1…31 (finanční prostředky m, d * 
(PRIBOR O/N m, d – 0,800 p.b.) / 360), kde se 
finančními prostředky rozumí zůstatek finančních 
prostředků poskytnutých Operátorovi trhu podle 
bodu 7.1.7.2 OPP na konci příslušného dne a PRIBOR 
O/N znamená sazba PRIBOR na jeden den na 
mezibankovním trhu depozit stanovená pro 
příslušný den. Pokud je hodnota sazby PRIBOR O/N 
m, d menší nebo rovna 0,8 %, částka přírůstku pro 
příslušný den je rovna nule. Pokud je sazba Banky 
Operátora trhu na běžném účtu pro právnické osoby 
záporná, je Operátor trhu oprávněn požadovat 
vyplacení přírůstků Subjektem zúčtování Operátorovi 
trhu. Celková částka přírůstku za dané čtvrtletí bude 
zaokrouhlena na celé koruny nahoru a bude 
uhrazena pouze pokud přesáhne výši 25 CZK za dané 
kalendářní čtvrtletí.  

SZ respektuje možnosti Operátora trhu při správě 
těchto prostředků a souhlasí s velikostí přírůstku ve 
výši 
 S m=1…3 S d=1…31 (finanční prostředky m, d * 
sazba Operátora trhu / 360), kde se finančními 
prostředky rozumí zůstatek finančních prostředků 
poskytnutých Operátorovi trhu podle bodu 7.1.7.2 
OPP na konci příslušného dne. Způsob stanovení 
sazby Operátora trhu je zveřejněn na webu OTE. 
Pokud je sazba Banky Operátora trhu na běžném 
účtu pro právnické osoby záporná, je Operátor trhu 
oprávněn požadovat vyplacení přírůstků Subjektem 
zúčtování Operátorovi trhu. Celková částka přírůstku 
za dané čtvrtletí bude zaokrouhlena na celé koruny 
nahoru a bude uhrazena pouze pokud přesáhne výši 
25 CZK za dané kalendářní čtvrtletí. V případě změny 
způsobu stanovení sazby Operátora trhu je 
Operátor trhu povinen o této skutečnosti 
informovat Subjekty zúčtování prostřednictvím 
uživatelského rozhraní a/nebo prostředky 
elektronické komunikace. 

S růstem sazby PRIBOR banky přestávají být 
schopné udržet depozitní sazbu na takto 
definované úrovni. Aby mohl OTE udržet tuto 
sazbu pro subjekty zúčtování, musí mít 
výrazně flexibilnější možnost reagovat na 
změnu bankami nabízené sazby. Pokud by 
bylo nadále definováno v OP, musí operátor 
trhu sazbu výrazně snížit. Zveřejnění sazby na 
webu (místo v OP) dává OTE požadovanou 
flexibilitu. 

102 7.6.11 doplnění   

V případě uzamčení SZ má Operátor trhu právo 
pozdržet platby za své dluhy vůči tomuto SZ. 
Pozdržená platba bude vypořádána nejpozději do 
pěti pracovních dnů po uhrazení dluhů 
ze závěrečného měsíčního vyhodnocení TDD za 
měsíc, ve kterém nabylo účinnosti ukončení platnosti 
tohoto SZ. 

Vzhledem k riziku vzniku závazků SZ během 
vypořádání po uzamčení SZ potřebuje mít OTE 
právo pozdržet úhradu svých závazků 
uzamčenému SZ až do finálního vypořádání. 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

103 7.7.5 změna 

Pokud jakýkoliv případ uvedený v bodě 7.7.1 nastane 
u souhrnného odběrného místa určeného pro 
ukládání hodnot ztrát nebo předávání údajů o 
odběru zákazníků beze změny dodavatele dle 
Pravidel trhu, Operátor trhu převede toto souhrnné 
odběrné místo k dodavateli zajišťujícímu dodávku 
poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 
na distribuci elektřiny postupem dle Pravidel trhu 
platným pro převod odběrného místa k dodavateli 
poslední instance. 

Pokud jakýkoliv případ uvedený v bodě 7.7.1 nastane 
u místa určeného pro evidenci hodnot ztrát nebo u 
souhrnného odběrného místa určeného pro 
předávání údajů o odběru zákazníků beze změny 
dodavatele dle Pravidel trhu, Operátor trhu převede 
toto souhrnné odběrné místo k dodavateli 
zajišťujícímu dodávku poslední instance uvnitř 
vymezeného území držitele na distribuci elektřiny 
postupem dle Pravidel trhu platným pro převod 
odběrného místa k dodavateli poslední instance.  

Přeformulace – ve vyhlášce č. 408/2015 Sb., o 
Pravidlech trhu s elektřinou se nově používá 
pojem „místo určené k evidenci ztrát“.  Např. 
§2, bod x) nebo např. §16c, odst.1 PTE. 

104 7.7.6 doplnění   

V případě, že jsou všechna odběrná místa převedena 
k dodavateli poslední instance, má Operátor trhu 
právo omezit Uživatelům CS OTE Smluvního 
partnerova OTE, který splňuje některý z bodů 7.7.1.1 
až 7.7.1.5, přístup do CS OTE v takovém rozsahu, aby 
nemohl: 

Úprava přístupových práv do CS OTE 
analogicky dle již dříve implementovaných 
postupů u SZ. 

105 7.7.6.1 doplnění   

registrovat změny ke stávajícím realizačním 
diagramům ani nové realizační diagramy, včetně 
realizačních diagramů registrovaných burzou a 
zahraničních realizačních diagramů registrovaných 
PPS,  

Úprava přístupových práv do CS OTE 
analogicky dle již dříve implementovaných 
postupů u SZ. 

106 7.7.6.2 doplnění   
registrovat nové převzetí nebo předání 
odpovědnosti za odchylku či nové převzetí nebo 
převedení celkové odchylky, 

Úprava přístupových práv do CS OTE 
analogicky dle již dříve implementovaných 
postupů u SZ. 

107 7.7.6.3 doplnění   
registrovat změny dodavatele nebo zasílat vyjádření 
k existujícím žádostem. 

Úprava přístupových práv do CS OTE 
analogicky dle již dříve implementovaných 
postupů u SZ. 

108 9.1.9.1 změna 
příjem a párování DDD probíhá v CS OTE do uzavírky 
v 13:30 hodin 1 den před dnem dodávky, 

příjem a párování DDD probíhá v CS OTE do uzavírky 
v 14:00 hodin 1 den před dnem dodávky, 

Reakce na změnu v novele Vyhlášky č. 
408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou - 
posunutí původního času o 30 minut 

109 9.1.9.2 změna 
výsledky registrace DDD jsou zveřejněny v CS OTE do 
13:45 hodin 1 den před dnem dodávky 

výsledky registrace DDD jsou zveřejněny v CS OTE do 
14:15 hodin 1 den před dnem dodávky 

Reakce na změnu v novele Vyhlášky č. 
408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou - 
posunutí původního času o 30 minut 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

110 9.1.9.3 změna 
OTE umožní příjem oprav DDD, které byly původně 
odmítnuty, a to do 14:15 hodin 1 den před dnem 
dodávky 

OTE umožní příjem oprav DDD, které byly původně 
odmítnuty, a to do 14:45 hodin 1 den před dnem 
dodávky 

Reakce na změnu v novele Vyhlášky č. 
408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou - 
posunutí původního času o 30 minut 

111 9.1.9.4 změna 
výsledky oprav registrace DDD jsou zveřejněny v CS 
OTE do 14:30 hodin 1 den před dnem dodávky 

výsledky oprav registrace DDD jsou zveřejněny v CS 
OTE do 15:00 hodin 1 den před dnem dodávky 

Reakce na změnu v novele Vyhlášky č. 
408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou - 
posunutí původního času o 30 minut 

112 
Kapitola 

11 
vymazání 

PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOMPENZACI 
NA ELEKTŘINU 

Kompenzace na úhradu nákladů spojenou 
s podporou elektřiny nejsou od 1.1.2022 vypláceny 
s odkazem na změnu zákona č. 165/2012 Sb. 

Vypuštěno ze zákona o POZE §28a 

113 12.1.5 změna 

Výrobce neprodleně oznamuje Operátorovi trhu 
veškeré změny v registračních údajích v CS OTE, 
včetně změn týkajících se platnosti licence. Po 
oznámení a doložení změny Výrobcem Operátor trhu 
provede registraci změny v CS OTE. Případy, kdy 
registrační a další údaje předávané operátorovi trhu 
nejsou v souladu se skutečností, mohou být 
předmětem kontroly, provedené v souladu s 
oprávněním Energetickým regulačním úřadem nebo 
Státní energetickou inspekcí. 

Výrobce neprodleně oznamuje Operátorovi trhu 
veškeré změny v registračních údajích v CS OTE, 
včetně změn týkajících se platnosti licence. Po 
oznámení a doložení změny Výrobcem a jejím 
ověření Operátor trhu provede registraci změny v CS 
OTE. Registrační a další údaje předávané Operátorovi 
trhu mohou být předmětem kontroly Státní 
energetickou inspekcí. 

Rakce na změnu zákona o POZE, kdy kontrolu 
provádí Státní energetická inspekce, jazyková 
úprava 

114 12.1.6 vymazání 

Výrobce z podporovaných zdrojů informuje bez 
zbytečného odkladu Operátora trhu o změně 
technologie výrobny nebo zdroje v případech, kdy 
výměna technologie má za následek zvýšení 
technologické a ekologické úrovně výrobny na 
úroveň srovnatelnou s novými zařízeními, neboť 
dosažené výnosy vylučují nárok na podporu ve výši 
dané příslušnými právními předpisy. 

  

reakce na změnu zákona, vypuštění ust. § 12, 
odst. 1, písm. b) týkající se výměny 
technologie výroben a nová ust. zákona o 
POZE definující rekontrukci a úpravu výroben. 

115 12.3.4 změna 

Úspěšnou registrací dle bodu 12.3.3 se 
Zprostředkovatel stává Uživatelem CS OTE. Za 
činnosti vykonávané Zprostředkovatelem vždy 
odpovídá Výrobce, jako by je vykonával on sám. OTE 
neodpovídá za škodu vzniklou Výrobci 
Zprostředkovatelem, kterého si Výrobce zvolil ke 
svému zastupování. 

Úspěšnou registrací dle bodu 12.3.3 se 
Zprostředkovatel stává Uživatelem CS OTE. Za 
činnosti vykonávané Zprostředkovatelem vždy 
odpovídá Výrobce, jako by je vykonával on sám, 
včetně všech systémem požadovaných prohlášení a 
potvrzení. OTE neodpovídá za škodu vzniklou 
Výrobci Zprostředkovatelem, kterého si Výrobce 
zvolil ke svému zastupování. 

Upřesnění ustanovení  



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

116 12.3.6 změna 
Výrobce má právo kdykoli odebrat prostřednictvím 
CS OTE pověření k výkonu činností 
Zprostředkovatele za Výrobce. 

Výrobce má právo a možnost kdykoli odebrat 
prostřednictvím CS OTE pověření k výkonu činností 
Zprostředkovatele za Výrobce. 

Upřesnění ustanovení  

117 12.4.1 změna 

Termíny vyúčtování, lhůty splatnosti a způsob 
úhrady specifikované v těchto Obchodních 
podmínkách jsou závazné pro podporu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, KVET a 
podporu tepla dle Zákona POZE se zvolenou formou 
zelených bonusů. 

Termíny vyúčtování, lhůty splatnosti a způsob 
úhrady specifikované v těchto Obchodních 
podmínkách jsou závazné pro podporu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, KVET a 
podporu tepla dle Zákona POZE s formou podpory 
zeleného bonusu nebo aukčního bonusu. 

Doplnění na základě novely zákona o POZE 

118 12.4.2 změna 

Vyúčtováním podpory se rozumí výpočet částky 
podpory dle příslušného Cenového rozhodnutí ERÚ 
na základě předaných naměřených a vypočítaných 
hodnot Výrobcem do CS OTE a vystavení dokladu o 
výplatě podpory Operátorem trhu v elektronické 
podobě, který je zpřístupněn prostřednictvím CS 
OTE. Doklad o výplatě podpory není daňovým 
dokladem ve smyslu Zákona o DPH. 

Vyúčtováním podpory se rozumí výpočet částky 
podpory dle příslušného Cenového rozhodnutí ERÚ 
nebo rozhodnutí o udělení práva na podporu z 
aukce, na základě předaných údajů a hodnot 
Výrobcem do CS OTE a vystavení dokladu o výplatě 
podpory Operátorem trhu v elektronické podobě, 
který je zpřístupněn prostřednictvím CS OTE. Doklad 
o výplatě podpory není daňovým dokladem ve 
smyslu Zákona o DPH. 

Doplnění na základě novely zákona o POZE, 
zobecnění 

119 12.4.3 změna 
Vyúčtování podpory pro výrobny s instalovaným 
výkonem nad 10 kW se provádí měsíčně. 

Vyúčtování podpory se provádí měsíčně. Úprava na základě novely zákona o POZE 

120 12.4.3.2 změna 

Výrobce předává OTE údaje o výrobě a další 
požadované údaje za předchozí kalendářní měsíc v 
termínu podle § 4, odst. 2,3 nebo 4 Vykazovací 
vyhlášky a § 49, odst. 1, Pravidel trhu. 

Výrobce předává OTE údaje o výrobě a další 
požadované údaje v termínech podle Vykazovací 
vyhlášky a Pravidel trhu. 

Zjednodušení, omezení závislosti ust. OPE na 
změnách sekundární legislativy. 

121 12.4.3.3 změna 

Na základě údajů předaných Výrobcem do CS OTE 
dle bodu 12.4.3.2 provede OTE měsíční vyúčtování 
do 5. pracovního dne po termínu pro předávání 
údajů stanoveném v § 4, odst. 2,3 nebo 4 
Vykazovací vyhlášky a § 49, odst. 1, Pravidel trhu. 

Na základě údajů předaných Výrobcem do CS OTE 
dle bodu 12.4.3.2 provede OTE měsíční vyúčtování 
do 5. pracovního dne po příslušném termínu pro 
předávání údajů stanoveném ve Vykazovací 
vyhlášce a Pravidlech trhu. 

Zjednodušení, omezení závislosti ust. OPE na 
změnách sekundární legislativy. 

122 
12.4.4 

12.4.4.1 - 
12.4.5.4 

vymazání 
Vyúčtování pro výrobny elektřiny s instalovaným 
výkonem do 10 kW se provádí čtvrtletně  

  Úprava na základě novely zákona o POZE 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

123 
12.4.5 

12.4.5.1 - 
12.4.5.4 

vymazání 
Vyúčtování podpory pro výrobny tepla se provádí 
čtvrtletně. 

  Úprava na základě novely zákona o POZE 

124   přečíslování označení bodů 12.4.4 až 12.4.7 označení bodů 12.4.4 až 12.4.5 
Přečíslování bodů z důvodu odstranění 
odstavců 

125 12.4.4 změna 

Vyúčtování podpory na základě předaných údajů za 
uplynulý měsíc nebude provedeno v případě, že je 
Výrobce v prodlení s předáním jakýchkoliv údajů v 
souvislosti s jeho zákonnou povinností vůči 
Operátorovi trhu dle příslušných prováděcích 
předpisů, včetně údajů vztahující se k období 
předcházející tomuto měsíci. 

Vyúčtování podpory na základě předaných údajů za 
uplynulé období nebude provedeno v případě, že je 
Výrobce v prodlení s předáním jakýchkoliv údajů 
v souvislosti s jeho zákonnou povinností vůči 
Operátorovi trhu ve smyslu příslušných prováděcích 
předpisů, včetně údajů vztahující se k období 
předcházejícím.  

Úprava na základě novely zákona o POZE, 
(zahrnutí transformační podpory tepla) 

126 12.5.1 změna 

Podpora formou zelených bonusů na elektřinu z 
obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a KVET na 
základě provedeného vyúčtování je hrazena ve dvou 
platbách s rozdílnými lhůtami splatnosti. Částky k 
úhradě a termíny splatnosti jsou uvedeny na dokladu 
o výplatě podpory. 

Podpora formou zeleného bonusu nebo aukčního 
bonusu na elektřinu z obnovitelných zdrojů, 
druhotných zdrojů a KVET na základě provedeného 
vyúčtování je hrazena ve dvou platbách s rozdílnými 
lhůtami splatnosti. Částky k úhradě a termíny 
splatnosti jsou uvedeny na dokladu o výplatě 
podpory. 

Úprava na základě novely zákona o POZE 

127 12.5.3 oprava 
Splatnost nových nebo opravných dokladů o výplatě 
podpory v souvislosti s bodem 12.7 je stanovena 
takto 

Splatnost nových nebo opravných dokladů o výplatě 
podpory v souvislosti s bodem 12.8 je stanovena 
takto 

Oprava chybného odkazu 

128 12.6.4. doplnění   

V případě vrácení části odvodu podle odst. 4 § 34a 
Zákona o POZE na základě rozhodnutí Státní 
energetické inspekce bude Operátor trhu 
postupovat s řádnou péčí v rámci lhůt daných 
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Úprava na základě novely zákona o POZE 

129 12.7. doplnění   
Vypořádání podpory při modernizaci výrobny 
elektřiny 

Úprava na základě novely zákona o POZE 



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

130 12.7.1 doplnění   

V případě registrace modernizované výrobny 
elektřiny Výrobcem do CS OTE na základě § 6c 
Zákona o POZE se předpokládá, že Výrobce požaduje 
nastavení nového tarifu „modernizovaná výrobna 
elektřiny“ s cílem prodloužit čerpání podpory o další 
časovou periodu na základě platných právních 
předpisů. 

Úprava na základě novely zákona o POZE 
(modernizace) 

131 12.7.2 doplnění   

Pro splnění podmínek zákona ve smyslu čerpání 
provozní podpory bude ze strany Operátora trhu 
zajištěn přechod z původního tarifu na tarif 
„modernizovaná výrobna elektřiny“ podle § 6c 
Zákona o POZE tak, aby byl splněn požadavek podle 
§ 6c odst. 3 (registrací podpory modernizované 
výrobny elektřiny zaniká právo na podporu elektřiny 
vzniklé před provedením modernizace výrobny 
elektřiny). 

Úprava na základě novely zákona o POZE 
(modernizace) 

132 12.7.3 doplnění   

Výrobci, který registruje podporu pro 
modernizované výrobny, není s ohledem na bod 
12.7.2 systémově umožněno během procesu 
registrace a ověřování v CS OTE nárokovat podporu 
v původním tarifu. Operátor trhu uhradí podporu, 
která je určena pro modernizované výrobny podle § 
6c Zákona o POZE v nejbližším vyúčtovacím termínu 
po provedení registrace výrobny Výrobcem podle 
vyhlášky o postupech registrace podpor. 

Úprava na základě novely zákona o POZE 
(modernizace) 

133   přečíslování Označení části 12.7 Označení části 12.8 Přečíslování z důvodu vložení nové části 12.7. 

134 12.8.1 změna 

Reklamace vyúčtování specifikované v těchto 
Obchodních podmínkách jsou závazné pro podporu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, 
KVET a podporu tepla dle Zákona POZE se zvolenou 
formou zelených bonusů, resp. výkupních cen. 

Reklamace vyúčtování specifikované v těchto 
Obchodních podmínkách jsou závazné pro podporu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, 
KVET a podporu tepla dle Zákona POZE se zvolenou 
formou zeleného bonusu, výkupní ceny nebo 
aukčního bonusu.  

Úprava na základě novely zákona o POZE  



 

 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

135 12.8.6 změna 

K vyúčtování podpory na základě opravených údajů 
z chybně zadaného výkazu Výrobcem do CS OTE, 
které byly odeslány v termínech podle bodů 
12.4.3.2, 12.4.4.2, 12.4.4.3 a 12.4.5.2 dojde v CS 
OTE po oznámení o opravě údajů ze strany 
Výrobce. 

K vyúčtování rozdílu podpory dojde v CS OTE po 
předání opravených údajů Výrobcem do CS OTE. 

Zjednodušení na základě úpravy předchozích 
ustanovení 

  



 

 

Příloha č. 1 OPE 

Změny ke schválení 
 
 

Pořadové 
číslo 

Kapitola Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

1 název   Revize 31 – Listopad 2020 Revize 33 – Květen 2022   

2 2 změna 
krátkodobé trhy (BT,DT, VDT) a poskytování 
výsledků obchodování 

krátkodobé trhy (DT, VDT) a poskytování výsledků 
obchodování 

Zrušení blokového trhu na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

3 2 změna sběr předběžných a skutečných dat a agregace sběr předběžných a skutečných dat a agregace dat Zpřesnění textace. 

4 2 změna 
výpočet odchylek (denní, měsíční a závěrečné 
měsíční) 

výpočet odchylek (denní, měsíční a závěrečná 
měsíční verze) 

Zpřesnění textace. 

5 2 vymazání 

„D1.4.1 Formáty zpráv EDI“ Dokument 
specifikuje strukturu jednotlivých zpráv ve 
formátu EDINE s modifikací pro trh s elektřinou 
definovanou OTE, včetně příkladů zpráv, 
popisu významu jednotlivých segmentů, popisu 
přípustnosti kódů rolí profilu v příslušném 
elementu v jednotlivých zprávách (dle 
msg_code), a kódů ostatních atributů v 
elementu v jednotlivých zprávách (dle 
msg_code). 

  
Odstranění formátu EDI pro účely elektronické 
komunikace. Formát již není dlouhodobě využíván 
a byl zcela nahrazen formátem XML. 

6 3 změna 

kdy účastníci přistupují k zabezpečeným 
stránkám OTE, pomocí kterých je možné 
předávat a zasílat údaje a získávat výsledky 
procesů podporovaných CS OTE, a na trhy VDT 
prostřednictvím aplikace. 

kdy účastníci přistupují k zabezpečeným stránkám 
OTE, pomocí kterých je možné předávat a zasílat 
údaje a získávat výsledky procesů podporovaných 
CS OTE, a na trhy VDT prostřednictvím aplikace. 

Zpřesnění textace. 



 

 

Pořadové 
číslo 

Kapitola Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

7 3 změna 

Každý druh zprávy je jednoznačně 
identifikován. Všechny zprávy příslušného 
formátu, které prochází přes externí rozhraní 
systému CS OTE, mají kromě jednoznačné 
identifikace definovaný zdrojový a cílový 
systém. Seznam všech zpráv je uveden v 
dokumentech „D1.4.1 Formáty zpráv EDI“, 
„D1.4.2 Formáty zpráv XML - elektřina“a „D1.4 
Externí rozhraní CS OTE – Formáty zpráv pro 
trhy VDT“. 

Každý druh zprávy je jednoznačně identifikován. 
Všechny zprávy příslušného formátu, které 
prochází přes externí rozhraní systému CS OTE, 
mají kromě jednoznačné identifikace definovaný 
zdrojový a cílový systém. Seznam všech zpráv je 
uveden v dokumentech „D1.4.2 Formáty zpráv 
XML - elektřina“a „D1.4 Externí rozhraní CS OTE – 
Formáty zpráv pro trhy VDT“. 

Odstranění formátu EDI pro účely elektronické 
komunikace. Formát již není dlouhodobě využíván 
a byl zcela nahrazen formátem XML. 

8 3 vymazání 

EDINE - základ formátu je stanoven podle 
standardu UN/EDIFACT D.97A s použitím kódů 
ze standardu D.96A, při implementaci v CDS 
byly použity tyto lokální standardy Nizozemí 
EDINE, které byly dále modifikovány pro 
potřeby pokrytí procesů trhu s elektřinou ČR - 
APERAK - EDINE APERAK verze 1.12, CONTRL - 
EDINE CONTRL verze 1.01, MSCONS - EDINE 
MSCONS verze 1.02 

  
Odstranění formátu EDI pro účely elektronické 
komunikace. Formát již není dlouhodobě využíván 
a byl zcela nahrazen formátem XML. 

9 4 
vymazání 

celé 
kapitoly 

FORMÁTY ZPRÁV EDI Při komunikaci s CS OTE 
jsou používány tyto formáty zpráv EDINE v 
modifikace pro podporu procesů trhu s 
elektřinou ČR: MSCONS - slouží k výměně 
skutečných měřených (skutečných) hodnot 
mezi účastníky trhu (data z průběhového 
měření a data pro fakturaci distribuce). 
CONTRL - slouží k potvrzení nebo odmítnutí 
celé výměny dat (zasílaného souboru) mezi 
účastníky trhu (potvrzení doručení nebo 
chybový kód a reference na původní zprávu). 
APERAK - slouží k potvrzení / odmítnutí zpráv, 
zasílaných mezi účastníky trhu a CDS na 
základě kontroly obsahu zprávy na úrovni 
aplikace. Struktura a využití zpráv je popsáno v 
dokumentu na webu OTE „D1.4.1 Formáty 
zpráv EDI“. 

  
Odstranění formátu EDI pro účely elektronické 
komunikace. Formát již není dlouhodobě využíván 
a byl zcela nahrazen formátem XML. 



 

 

Pořadové 
číslo 

Kapitola Typ změny Původní text Revidovaný text Zdůvodnění 

10   přečíslování  označení bodů u kapitoly 4 a 5   Odstranění kapitoly 4 

11 4. 2 změna 
ISOTEDATA -slouží k výměně dat týkajících se 
transakcí IS OTE (BT, VDT, DT) mezi účastníkem 
trhu (SZ) a CS OTE, 

ISOTEDATA -slouží k výměně dat týkajících se 
transakcí IS OTE (VDT, DT) mezi účastníkem trhu 
(SZ) a CS OTE, 

Zrušení blokového trhu na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

12 4. 2 změna 
ISOTEREQ -slouží k vyžádání dokumentu / 
zprávy týkajících se transakcí IS OTE (BT, VDT, 
DT, DVS) mezi účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, 

ISOTEREQ -slouží k vyžádání dokumentu / zprávy 
týkajících se transakcí IS OTE (VDT, DT, DVS) mezi 
účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, 

Zrušení blokového trhu na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

13 4. 2 vymazání 
ISOTEMASTERDATA - slouží pro zasílání 
struktury kmenových dat objektů IS OTE 
(kmenová data produktu BT),  

ISOTEMASTERDATA - slouží pro zasílání struktury 
kmenových dat objektů IS OTE (kmenová data 
produktu BT),  

Zrušení blokového trhu na základě novely Vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

 
 
  



 

 

Příloha č. 2 OPE 

Změny ke schválení 
 
 

Pořadové 
číslo 

Odstavec Typ změny Bod Zdůvodnění 

1 Název   Revize 20 - Květen 2022   

2 1 změna Formulář pro stanovení výše finančního zajištění Změna formulářů z důvodu rozšíření možnosti již používaných záruk pro 
účely finančního zajištění z bankovních záruk o další finanční záruky, které 
mohou být vystaveny definovanými pojišťovnami. 3 2 změna Formulář pro stanovení změny výše finančního zajištění 

 
 


