
Vypořádání připomínek předaných ke zveřejněné verzi Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství,Revize 4–červenec 2012

Bod OPP Stávající znění Oprava/návrh nového znění Komentář připomínkujících Vypořádání OTE

2.1.8.

Výstupní zprávy z CS OTE jsou zasílány 
podle požadavku smluvního partnera 
OTE automatickou komunikací nebo, 
zabezpečeným e-mailem s přílohou ve 
formátu definovaném v Příloze č. 1 OPE

Výstupní zprávy z CS OTE jsou zasílány 
podle požadavku smluvního partnera 
OTE automatickou komunikací nebo, 
zabezpečeným e-mailem s přílohou ve 

formátu definovaném v Příloze č. 1 OPEP

Překlep Akceptace

2.2.8.
Odstranění certifikátů z CS TE je 
prováděno odpovědnými pracovníky

Odstranění certifikátů z CS OTE je 
prováděno odpovědnými pracovníky

Překlep Akceptace

2.2.5.

...že za 30 dnů vyprší platnost osobního 
certifikátu, přičemž se elektronická 
zpráva opakuje ještě jednou 10 dnů před 

exspirací.

...že za 30 dnů vyprší platnost osobního 
certifikátu, přičemž se elektronická zpráva 
opakuje ještě jednou 10 dnů před 
exspirací.

Překlep Akceptace

2.3.5.
… opakuje ještě jednou 10 dnů před 

exspirací.

… opakuje ještě jednou 10 dnů před 
exspirací.

Překlep Akceptace

2.3.5.

Automatickou obnovou lze obnovit pouze 
certifikát, jehož platnost dosud 
nevypršela.

Odstranit větu Máme zato, že tato vlastnost záleží 
na podmínkách externí  CA nikoli 
OPP

Neakceptace (s úpravou textu).                      
Oprávněná osoba obnovující svůj 
certifikát v CS OTE automatickou 
obnovou musí mít do CS OTE 
přístup na základě ještě platného 
stávajícího certifikátu. Text bodu 
bude upraven následovně: 

Automatickou obnovou dle 

následujícího bodu 2.3.6 lze 
obnovit pouze certifikát, jehož 
platnost dosud nevypršela. 

2.3.7.
Certifikáty externích CA je možno využít 
také pro přístup do testovacího prostředí 
– SANBOXU.

Certifikáty externích CA je možno využít 
také pro přístup do testovacího prostředí 

– SANDBOXU.

Překlep Akceptace
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2.4.3.

…V případě OPM s průběhovým 
měřením se na OPM aktivuje příznak 
„pozastavení zasílání dat“, v případě 
OPM s měřením typu C a CM se vynuluje 
plánovaná roční spotřeba a toto OPM 
nebude zahrnuto
do výpočtu předběžného denního 
zúčtování od data uvedeného 
provozovatelem PS nebo 
provozovatelem DS.

….V případě OPM s průběhovým 

měřením se Provozovatel PS nebo 

příslušný provozovatel DS na OPM 
aktivuje příznak „pozastavení zasílání dat“ 

(dle bodu 9.4. OPP), v případě OPM s 
měřením typu C a CM se vynuluje 
plánovaná roční spotřeba a toto OPM 
nebude zahrnuto
do výpočtu předběžného denního 
zúčtování od data uvedeného 
provozovatelem PS nebo provozovatelem 
DS.

Pozastavení zasílání dat je možné 
pro všechna OPM bez ohledu na 
typ měření. Jejich odlišnosti jsou 
popsány dále v kapitole 9.4. OPP

Akceptace                               
Úprava odpovídá skutečnosti.

2.4.4.

Na základě této zprávy se na OPM s 
průběhovým měřením
ukončí platnost pozastavení zasílání dat 
a na OPM s měřením typu C a CM zašle
provozovatel PS nebo příslušný 
provozovatel DS aktuální plánovanou 
roční spotřebu.

Na základě této zprávy se na OPM s 
průběhovým měřením
ukončí platnost pozastavení zasílání dat a 
na OPM s měřením typu C a CM zašle
provozovatel PS nebo příslušný 
provozovatel DS aktuální plánovanou 
roční spotřebu.

Pozastavení zasílání dat je možné 
pro všechna OPM bez ohledu na 
typ měření.

Akceptace                               
Úprava odpovídá skutečnosti.

2.5.5.

V případě korektního přijetí a uložení 
požadavku na standardní změnu 
dodavatele podle bodů
2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3 a 2.5.4.5 OPP je 
provedeno rozeslání opisu:

V případě korektního přijetí a uložení 
požadavku na standardní změnu 
dodavatele podle bodů
2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3 a 2.5.4.5 OPP je 
provedeno rozeslání opisu:

u změny dodavatele dle 2.5.4.5 se 
postupuje dle 2.5.6.

Akceptace

2.5.6.

V případě korektního přijetí a uložení 
požadavku na standardní změnu 
dodavatele podle bodu
2.5.4.4 je provedeno rozeslání opisu:

V případě korektního přijetí a uložení 
požadavku na standardní změnu 
dodavatele podle bodu

2.5.4.4 a 2.5.4.5 je provedeno rozeslání 
opisu:

Viz. komentář k 2.5.5. Akceptace
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6.2.11.

Operátor trhu kontroluje správnost a 
úplnost údajů zasílaných provozovatelem 
PS nebo DS při registraci nového OPM 
nebo změně registrace stávajícího OPM 
v CDS, zejména zda jsou vyplněny 
povinné údaje v zasílaných formulářích. 
Operátor trhu dále prověřuje, zda je 
určen SZ, odpovědný za odchylku v 
účastníka trhu s plynem, kterému je OPM 
přiřazeno. ...

Operátor trhu kontroluje správnost a 
úplnost údajů zasílaných provozovatelem 
PS nebo DS při registraci nového OPM 
nebo změně registrace stávajícího OPM v 
CDS, zejména zda jsou vyplněny povinné 
údaje v zasílaných formulářích. Operátor 
trhu dále prověřuje, zda je určen SZ, 
odpovědný za odchylku v účastníka trhu s 
plynem, kterému je OPM přiřazeno. ...

SZ na OPM není provozovateli PS 
nebo DS znám a tedy nemůže určit 
SZ při registraci OPM. 

Akceptace                                   
Poslední věta bodu 6.2.11 OPP 
bude odstraněna.

7.6.1.4.
...pozbytí oprávnění nebo možnosti 
uskutečňovat dodávku elektřiny dle 
příslušného ustanovení EZ.

pozbytí oprávnění nebo možnosti 

uskutečňovat dodávku elektřiny plynu dle 
příslušného ustanovení EZ.

Pravděpodobně jen špatně 
rozlišené pro OPP plynu

Akceptace                  

8.5.1.

8.5.1.9. Chybně provedená SZD

8.5.1.10. Chybné ukončení 

(odregistrace) OM v systému OTE

8.5.1.11. Chybné odeslání odečtu do 

systému OTE (OM s typem měření C) 

za chybné fakturační období

Žádáme o rozšíření číselníků 
reklamací a postupu řešení. Detailní 
popis návrhu je uveden na listu 
"Reklamace"

Neakceptace.                           
Jedná se o požadavek na rozšíření 
číselníku. OTE prověří požadavek a 

případná změna funkcí CS OTE bude 

navržena v další revizi OPP.

1.1.11.
EIC kód…. vypustit definice EIC kódu je uvedena dále -

v bodu 1.2.10 OPP
Akceptace

2.5.5.3, 

2.5.29.4, 

2.5.30.4 

 stávajícímu dodavateli (pokud 
neexistuje, je opis odeslán na dodavatele 
na OPM zákazníků v dané DS , kteří 
nejsou jednotlivě registrováni v CS 
OTE)…

stávajícímu dodavateli (pokud neexistuje, 

je opis odeslán dodavateli zákazníků v 

dané DS, jejichž odběrná místa nejsou 

jednotlivě registrována v CS OTE)..

Vhodnější formulace, v CS OTE 
nejsou registrováni zákazníci, ale 
jejich odběrná místa.

Akceptace

2.5.5.4, 

2.5.29.5, 

2.5.30.5 

 stávajícímu subjektu zúčtování (pokud 
neexistuje, je opis odeslán na subjekt 
zúčtování na OPM zákazníků v dané DS, 
kteří nejsou jednotlivě registrováni v CS 
OTE)….

stávajícímu subjektu zúčtování (pokud 

neexistuje, je opis odeslán subjektu 

zúčtování zákazníků v dané DS, jejichž 

odběrná místa nejsou jednotlivě 

registrována v CS OTE)..

Vhodnější formulace, v CS OTE 
nejsou registrováni zákazníci, ale 
jejich odběrná místa

Akceptace
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6.1.2.3

Provozovatel DS oznámí OTE 
dodavatele a SZ odpovědného za ztráty, 
případně EIC kód sumárního OPM 
zákazníků v dané DS, kteří nejsou 
jednotlivě registrováni v CS OTE, pokud 
se SZ odpovědný za ztráty liší od SZ na 
sumárním OPM.

Provozovatel DS oznámí OTE dodavatele 
a SZ odpovědného za ztráty, případně 
EIC kód sumárního OPM zákazníků v 

dané DS, jejichž odběrná místa nejsou 

jednotlivě registrována v CS OTE, pokud 
se SZ odpovědný za ztráty liší od SZ na 
sumárním OPM.

Vhodnější formulace, v CS OTE 
nejsou registrováni zákazníci, ale 
jejich odběrná místa (při změně 
dodavatele)

Akceptace

6.2.1.3

sumární OPM zákazníků v dané DS, 
kteří nejsou jednotlivě registrováni v 

CS OTE….

sumární OPM zákazníků v dané DS, 

jejichž odběrná místa nejsou 

jednotlivě registrována v CS OTE…

Vhodnější formulace, v CS OTE 
nejsou registrováni zákazníci, 

ale jejich odběrná místa (při 

změně dodavatele).

Akceptace

6.5.9,

.... Převádějící SZ jsou povinny doložit 
Operátorovi trhu aktualizované FZ dle 
části OPE v závislosti na zvolené formě 
FZ:…

…. Převádějící SZ jsou povinny doložit 
Operátorovi trhu aktualizované FZ dle 

části 7 OPP v závislosti na zvolené formě 
FZ:…

překlep v poslední větě bodu 6.5.9 
OPP

Akceptace

7.6.2,

Uzamčení SZ znamená omezení činností 
SZ na trhu s plynem a slouží k omezení 
finančního rizika Operátora trhu a 
ostatních účastníků trhu s plynem.

Uzamčení SZ znamená omezení činností 
SZ na trhu s plynem a slouží k omezení 
finančního rizika Operátora trhu a 

ostatních účastníků trhu s plynem. V 

případě uzamčení SZ, který má 

převzatu celkovou odchylku od jiných 

SZ, je Operátor trhu oprávněn tato 

převzetí celkové odchylky zrušit.

doplnění věty na konec bodu 7.6.2 
o formální ustanovení o zrušení 
převzetí celkové odchylky, které je v 
případě uzamčení SZ nezbytné.

Akceptace                                
Doplnění z procesních důvodů.

2.5.21,

Požadavek na zkrácení období dodávek 
do OPM musí být zaslán dodavatelem do 
CS OTE dříve než 10 pracovních dnů 
před termínem požadovaného ukončení 
dodávek do OPM.

Požadavek na zkrácení období dodávek 
do OPM musí být zaslán dodavatelem do 

CS OTE dříve než 5 pracovních dnů před 
termínem požadovaného ukončení 
dodávek do OPM.

S ohledem na nepřímou novelu EZ, 
která doplňuje § 11a odst. 2  
navrhujeme, aby se lhůta uvedená 
v bodě 2.5.21 zkrátila z 10 na 5 dní. 
Případně, aby se odstavec rozšířil a 
umožnil zkrátit a prodložit dodávku i 
pro případ vycházející ze změny 
§11 a odst. 2 zákona – tedy v 
období 5-ti dnů (viz obdoba 
doplňovaného textu do řádů 
provozovatelů distribučních 
soustav).

Neakceptace                         Jedná 
se o požadavek na změnu 
funkcionality CS OTE, která by se 

týkala všech jeho uživatelů. OTE 

legislativně projedná ve spolupráci s 

ERÚ a případné úpravy se zohlední 

v další revizi OPP.
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