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

IČ

9

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

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování

Kč

Kč

13

15

10 MWh

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

Očekávaný maximální denní objem spotřeby zákazníků SZ
(max(součet denního objemu spotřeby zákazníků))

MWh

7
Očekávaný denní objem dodávek (prodejů) na DT, VDT

MWh
(součet objemů prodejů na DT, VDT)

8
Očekávaný denní objem odběrů (nákupů) na DT, VDT

MWh
(součet objemů nákupů na DT, VDT)

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

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

6
Očekávaný denní objem závazků odebrat z DVS (včetně vlastního předání plynu)

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

 AP XXX/12

YYYY
Přidělené registrační číslo

Účastníci shora označené smlouvy se dohodli, že s účinností této smlouvy Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění, 

jež je nedílnou součástí této smlouvy, zní takto:

4
Očekávaný denní objem plynu vstupujícího do plynárenské soustavy přes HPS, PPL, PZP 

MWh
(součet nominací přepravy, uskladnění, distribuce na vstupních bodech)

 Jméno f irmy, právní forma

1
Očekávaný celkový denní objem obchodování  na dodávku plynu

MWh
(podle čl. 6.2.1.1 Obchodních podmínek)

2
Očekávaný celkový denní objem obchodování na odběr plynu

MWh
(podle čl. 6.2.1.1 Obchodních podmínek)

3

Očekávaná denní riziková expozice za vyrovnávací plyn

MWh

(podle čl. 6.2.1.2 Obchodních podmínek)

11
Očekávaný denní objem nákupů na DT, VDT v Kč

Kč
(nákup * očekávaná cena * 1,2)

5

12 MWh

14

18

(rozdíl ř. 13 a ř. 14)

Očekávaná velikost předběžné odchylky

Úleva poskytnutá z celkové výše finančního zajištění
Kč

(podle čl. 6.2.9 až 6.2.11 Obchodních podmínek)

Minimální výše finančního zajištění poskytnutá ve formě peněžních prostředků
Kč

(podle čl. 6.1.8 Obchodních podmínek)

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

Kč

ve smyslu platné smlouvy ve smyslu platné smlouvy

17
Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 6.1.7.1
(Finanční zajištění ve formě bankovní záruky)

a otisk razítka organizace a otisk razítka Operátora trhu

Podpis oprávněného zástupce(ů) Podpis oprávněného zástupce(ů)

Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění

16
Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 6.1.7.2

Kč
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2. Formulář pro stanovení změny výše finančního zajištění

Evidenční číslo smlouvy

IČ

0

0

0

0

0

0

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

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování

Kč

Kč

1

3

 AP xxx / 12

Přidělené registrační číslo

 Jméno firmy, právní forma

Účastníci shora označené smlouvy se dohodli, že s účinností od

zajištění,  jež je nedílnou součástí této smlouvy, zní takto:

 Příloha č.2: Formulář výše finančního

(podle čl. 6.1.8 Obchodních podmínek)

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

Kč

2

6

(rozdíl ř. 1 a ř. 2)

Úleva poskytnutá z celkové výše finančního zajištění

Celková výše finančního zajištění SZ

5
Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 6.1.7.1
(Finanční zajištění ve formě bankovní záruky)

Kč
(podle čl. 6.2.9 až 6.2.11 Obchodních podmínek)

Příloha č.2: Formulář výše finančního zajištění

4
Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 6.1.7.2

Kč

ve smyslu platné smlouvy ve smyslu platné smlouvy

Minimální výše finančního zajištění poskytnutá ve formě peněžních prostředků
Kč

a otisk razítka organizace a otisk razítka Operátora trhu

Podpis oprávněného zástupce(ů) Podpis oprávněného zástupce(ů)

 změna parametrické ceny vyrovnávacího plynu

 jiný důvod: 

   Důvody změny výše finančního zajištění (označte kliknutím):

 změna v přiřazených OPM

 změna obchodní strategie na DT, VDT

 změna délky cyklu vypořádání (změna doby peněz na cestě aj.)

 změna očekávané denní rizikové expozice za vyrovnávací plyn
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3. Registrace převedení celkové odchylky - plynárenství

1. Subjekt zúčtování převádějící celkovou odchylku (účastník převádějící 
celkovou odchylku)

Registrační číslo Jméno a podpis         Obchodní jméno a 
subjektu zúčtování pověřené osoby         razítko

Datum

2. Platnost převedení celkové odchylky

     od do  

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

Registrační číslo Jméno a podpis         Obchodní jméno a 
subjektu zúčtování pověřené osoby         razítko

Datum
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4. Formulář B – Žádost o registraci smluvního partnera OTE / uživatele 
CS OTE

Formulář B

Registrační číslo účastníka (ID RÚT) - vyplní OTE

Žádost o registraci smluvního partnera OTE /uživatele CS OTE
Identifikace účastníka Pole s modrým podkladem jsou povinná.

1. Identifikace účastníka trhu

a) Název firmy/Jméno a příjmení fyzické osoby (dle obchodního rejstříku ČR/dle 
živnostenského rejstříku)

b) IČ      c) DIČ

d) komodita (elektřina, plyn, elektřina i plyn)                 e) EIC kód (povinná pro komoditu plyn)

2. Adresa sídla firmy/fyzické osoby
a) Ulice (nebo část obce)                                                              b) č. popisné       c) č. orientační

d) Obec                                                                                                                      e) PSČ 

f) Region                                                                                         g) Stát

3. Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s adresou v bodě 2.)
a) Ulice (nebo část obce)                                                               b) č. popisné    c) č. orientační

d) Obec                                                                                                   e) PSČ 

f) Region                                                                                         g) Stát

4. Organizační složka/bydliště fyzické osoby (není-li shodná s adresou v bodě 2.)
a) Ulice (nebo část obce)                                                               b) č. popisné      c) č. orientační

d) Obec                                                                                                                      e) PSČ 

f) Region                                                                                        g) Stát
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5. Osoba oprávněná pro komunikaci s OTE
a) Titul před jménem   b) Příjmení                                   c) Jméno                        d) Titul za jménem                                                                                   

e) Telefon                                                                                   f) Mobilní telefon

g) E-mail

Smlouvy
Dle zvolených smluv nastaví operátor trhu smluvnímu partnerovi činnosti do CS OTE

6. Smlouva o zúčtování odchylek – elektřina
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a)  od                   b) do (dle příslušné licence)            
                                                                              

b. Bankovní spojení pro účely zúčtování odchylek 
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky             d) měna účtu   

c. Bankovní spojení pro poplatky
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky             d) měna účtu   

7. Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a)  od                   b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení pro účely DT, VDT a BT v Kč
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky             d) měna účtu   

c. Bankovní spojení pro účely DT v EUR
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                   c) kód banky             d) měna účtu   

d. Defaultní měna bankovního spojení pro DT

e. Bankovní spojení pro poplatky
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                   c) kód banky             d) měna účtu   

CZK

CZK

0100

CZK

EUR

CZK
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8. Smlouva o přístupu do CS OTE – elektřina
a) Požadovaná účinnost smlouvy

     a) od                 b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení pro poplatky
a) předčíslí účtu           b) číslo účtu                                  c) kód banky             d) měna účtu   

9. Smlouva o předávání údajů - elektřina
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a) od                   b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení 
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky            d) měna účtu   

10.Smlouva o zúčtování regulační energie
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a)  od b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení pro vypořádání RE
     a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky           d) měna účtu   

11.Smlouva o přístup na vyrovnávací trh s regulační energií
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a)  od               b) do (dle příslušné licence)            

12.Smlouva o zúčtování odchylek – plyn – včetně přístupu na OKT
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a)  od               b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení pro účely zúčtování odchylek 
     a) předčíslí účtu               b) číslo účtu                                  c) kód banky              d) měna účtu        

CZK

CZK

CZK

CZK
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c. Bankovní spojení pro účely DT a VDT v Kč
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky               d) měna účtu   

d. Bankovní spojení pro účely DT a VDT v EUR
     a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky              d) měna účtu   

e. Defaultní měna bankovního spojení pro DT a VDT

13.Smlouva o přístupu do CS OTE – plyn
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a) od               b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení pro poplatky
a) předčíslí účtu        b) číslo účtu                                        c) kód banky            d) měna účtu   

14.Smlouva o předávání údajů – plyn
a. Požadovaná účinnost smlouvy

     a) od               b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení pro poplatky
a) předčíslí účtu         b) číslo účtu                                       c) kód banky           d) měna účtu   

15.Smlouva o předávání dat nezbytných pro zúčtování odchylek – plyn
a Požadovaná účinnost smlouvy

     a) od              b) do (dle příslušné licence)            

b. Bankovní spojení pro poplatky
a) předčíslí účtu            b) číslo účtu                                    c) kód banky            d) měna účtu   

0100

CZK

EUR

CZK

CZK

CZK
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Elektronická datová komunikace
Na vyplněnou e-mailovou adresu budou účastníkovi zasílány automatické zprávy ze systému 
CS OTE.

16.Spojení pro elektronickou datovou komunikaci - elektřina
a) adresa elektronické pošty (e-mail adresa pro příjem datových zpráv zasílaných Centrem 

datových služeb)                                          

17.Spojení pro elektronickou datovou komunikaci - plyn
a) adresa elektronické pošty (e-mail adresa pro příjem datových zpráv zasílaných Centrem 

datových služeb)   

                                       

Licence

18. Elektřina     Platnost od                         Platnost do                        Číslo licence

a) Obchod

b) Výroba 

c) Distribuce 

d) Přenos

19. Plyn                 Platnost od                        Platnost do                      Číslo licence

a) Obchod

b) Výroba 

c) Distribuce 

d) Přeprava

e) Uskladňování
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Povolení
20.Elektřina

                                                             Platnost od                           Platnost do
a) Povolení k nabytí elektřiny bez daně 

b) Povolení k nabytí elektřiny 
    osvobozené od daně 
                                            Výčet OPM

21.Plyn
                                                             Platnost od                        Platnost do
a) Povolení k nabytí plynu bez daně 

b) Povolení k nabytí plynu osvobozené 
    od daně 
                                            Výčet OPM

Datum podání žádosti     

Jméno statutárního zástupce Podpis statutárního zástupce         Otisk razítka
(případně oprávněné osoby) (případně oprávněné osoby)
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Doplňující informace
Vysvětlivky použitých zkratek:

OTE – společnost OTE, a.s. - držitel licence na činnost operátora trhu s elektřinou a s
plynem

ID RÚT –  registrační číslo účastníka trhu s elektřinou a/nebo s plynem (smluvního
partnera OTE /uživatele CS OTE)

CS OTE – centrální informační systém OTE
OKT – organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (DT, VDT a BT)
OPM – odběrné / předávací místo
DT – denní trh s elektřinou nebo s plynem
VDT – vnitrodenní trh s elektřinou nebo s plynem
BT – blokový trh s elektřinou
VT – vyrovnávací trh s regulační energií
RE – regulační energie
ERD – evidence realizačních diagramů

Vysvětlivky k jednotlivým smlouvám:

Smlouva o zúčtování odchylek - Elektřina
– na základě této smlouvy se účastník trhu s elektřinou stává Subjektem zúčtování v 
elektroenergetice
- činnosti: Zúčtování a vypořádání odchylek, Přístup na ERD, Clearing TDD, Stav nouze, 
Uplatnění reklamací, Registrace předání odpovědnosti za odchylku
Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou 

- na základě této smlouvy získá účastník přístup na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou 

- přístup na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou je podmíněn uzavřením Smlouvy o 

zúčtování odchylek - elektřina

- činnosti: Obchodování na DT, Přístup na trh VDT, Přístup na blokový trh, Vypořádání stavu 

nouze z koordin. DT, Uplatnění reklamací, Registrace předání odpovědnosti za odchylku

Smlouva o přístupu do CS OTE – Elektřina/Plyn

- na základě této smlouvy se účastník stává Obchodníkem RÚT (v elektřině/plynu)

- činnosti: Centrum Datových Služeb/Přístup na skutečná data pro plyn, Uplatnění reklamací, 

Přístup na ERD, Registrace předání odpovědnosti za odchylku

Smlouva o předávání údajů – Elektřina/Plyn
- na základě této smlouvy je registrována v CS OTE distribuční soustava (regionální/lokální) 
daného Provozovatele distribuční soustavy (v elektřině/plynu)
- činnosti: Provozovatel distribuční soustavy /Lokální distributor, Poskytování skutečných 
hodnot, Uplatnění reklamací, Registrace předání odpovědnosti za odchylku
Smlouva o zúčtování regulační energie
- na základě této smlouvy OTE zúčtovává regulační energii jejímu poskytovateli
- činnosti: Poskytování regulační energie, Uplatnění reklamací, Registrace předání 
odpovědnosti za odchylku
Smlouva o přístup na vyrovnávací trh s regulační energií

- na základě této smlouvy OTE zúčtovává regulační energii účastníku VT
- činnosti: Přístup na trh VT, Uplatnění reklamací, Registrace předání odpovědnosti za 
odchylku
Smlouva o zúčtování odchylek – Plyn
- na základě této smlouvy se účastník trhu s elektřinou stává Subjektem zúčtování 
v plynárenství, tato smlouva obsahuje přístup na organizovaný krátkodobý trh s plynem
- činnosti: Zúčtování a vypořádání odchylek, Clearing, Obchodování DT, Přístup na trh VDT, 
Uplatnění reklamací, Registrace předání odpovědnosti za odchylku
Smlouva o předávání dat nezbytných pro zúčtování odchylek - Plyn
- na základě této smlouvy Provozovatelem podzemního zásobníku/zařízení předává data do 
CS OTE
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5. Formulář C – Žádost o registraci oprávněné osoby smluvního partnera OTE
/ uživatele CS OTE

Formulář C

Přidělené registrační číslo osoby – UID resp. ID USER (vyplní OTE)

Pole s modrým podkladem jsou povinná.

Žádost o registraci oprávněné osoby smluvního partnera OTE 
/uživatele CS OTE

- tato žádost je určena pro registraci osoby, která bude mít aktivní přístup do 
CS OTE prostřednictvím přístupových prvků (certifikáty), včetně automatické 
komunikace

1. Identifikace osoby
a) Titul před jménem              b) Příjmení/název pro Automatickou komunikaci

c) Jméno/Server                                                                 d) Titul za jménem 

e) Telefon                                                       f) Mobilní telefon

g) E-mail

2. Účastník trhu
a) Jméno firmy

b) Přidělené registrační číslo účastníka (ID RÚT)                                                                            

3. Oblast komunikace a přístupu do systému CS OTE
Dle zvolené smlouvy budou registrované osobě nastaveny příslušné činnosti v CS 
OTE.

Elektřina
                                                                                                                       
ZÁPIS/ČTENÍ

a) Smlouva o zúčtování odchylek 
    
b) Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
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c) Smlouva o přístup do CS OTE

d) Smlouva o předávání údajů
    
e) Smlouva o zúčtování regulační energie

f) Smlouva o přístup na vyrovnávací trh s regulační energií

Plyn

ZÁPIS/ČTENÍ 

a) Smlouva o zúčtování odchylek
    
b) Smlouva o přístupu do CS OTE
    
c) Smlouva o předávání údajů

d) Smlouva o předávání dat nezbytných pro zúčtování odchylek

Poznámky:
Do pole ZÁPIS/ČTENI vyplňte Z pro požadované přístupové právo čtení a zápisu nebo C pro 
požadované přístupové právo jen čtení.

Datum podání žádosti

Podpis registrované osoby Jméno a podpis statutárního zástupce Otisk razítka
(případně oprávněné osoby)

Vysvětlivky použitých zkratek:

OTE … společnost OTE, a.s. - držitel licence na činnost operátora trhu
s elektřinou a s plynem

ID RÚT … registrační číslo účastníka trhu s elektřinou a/nebo s plynem (smluvního 
partnera OTE /uživatele CS OTE)

CS OTE … centrální informační systém OTE
UID/ID USER registrační číslo osoby smluvního partnera OTE / uživatele CS OTE

oprávněné přistupovat do CS OTE
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6. Pověření k registraci oprávněných osob

Název společnosti

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

Datum

A) pověření k registraci oprávněných osob pro registraci nových oprávněných osob smluvního 
partnera OTE/uživatele CS OTE

titul jméno příjmení telefon/mobil e-mail
UID

/ID USER
Podpis

B) pověření k registraci oprávněných osob pro registraci odpovědnosti za odchylku / převedení 
celkové odchylky

titul jméno příjmení telefon/mobil e-mail
UID

/ID USER
Podpis

UID/ID USER – registrační číslo osoby smluvního partnera OTE /uživatele CS OTE oprávněné 
přistupovat do CS OTE

Jméno a podpis statutárního Otisk razítka
zástupce (příp. oprávněné osoby)
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7. Formulář DS - technické údaje k datu vzniku DS

Vyplněný formulář zašlete prosím na e-mail jtomek@ote-cr.cz a současně (v kopii) na e-mail sal@ote-cr.cz, 
či fax: +420 296 579 198.
Dotazy: +420 296 579 168
Všechny položky formuláře jsou povinné, pokud není specifikováno jinak.

Za účelem zjednodušení počáteční komunikace při založení sítě - distribuční soustavy (DS) -
v systému OTE CDS, je třeba dopředu znát následující technické údaje:

1. Název společnosti, která žádá o vytvoření DS (provozovatel DS):
ID RÚT (pokud existuje): 
Pracovní název lokality DS (pokud existuje): 

2. Název budoucího nadřazeného provozovatele distribuční soustavy: 
síť: zvolte
Dodavatel poslední instance bude k datu založení sítě v souladu s § 12a, odstavcem (3),  písmenem a) Energetického 
zákona.

3. Termín plného provozu DS (od tohoto data musí provozovatel DS zasílat data na svá 
odběrná/předací místa - OPM): 

4. Hlavní kontaktní osoba pro technické záležitosti:
A (primární kontakt - povinné):

Jméno a příjmení: 
E-mail: xxx@yyy.zzz
Telefon – pevná linka: 
Telefon – mobil: 

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

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

kWh

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

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

V dne……………….. Podpis1:

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




