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EIC KÓDY 

 

1. Pravidla jednotné identifikace vydává OTE, a.s., který současně spravuje číselníky 

registrovaných účastníků trhu s plynem dle znění vyhlášky č. 365/2009 Sb. §25 ve 

znění pozdějších předpisů O pravidlech trhu s plynem. 

2. Na základě pravidel vydaných OTE, a.s. byla pro potřeby označování předávacích a 

odběrných míst v plynárenství vyčleněna jedna řada v rámci kombinací dostupných 

pro ČR. Tato řada je spravována OTE, a.s. s tím, že PDS byla přidělena „podřada“ 

v rámci, které jsou přidělovány kódy EIC pro jednotlivá odběrná místa. 

3. Vyčleněná řada identifikuje lokálního vydavatele kódu (27), druh označovaného 

subjektu/objektu (Z pro místa s měřením) a znakem „G“ také specifikuje, že dané řada 

je určena pro plynárenství. EIC kód takto vyčleněné „podřady“ dále obsahuje 11 

volitelných znaků + kontrolní znak. 

4. EIC kód je nepřenositelný, tzn. po zániku původního OM/PM se nesmí použít pro 

označení jiného OM/PM. Za zánik OM se nepovažuje změna majitele (přepis na 

nového majitele). 
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Identifikace 
vydávací 
kanceláře 

Typ kódované 
entity (místo s 
měřením) 

Identifikátor řady (plyn) 

Označení 
příslušné 
distribuční 
soustavy 

 

Druh odběrného místa: 

N – nezákaznické odběrné místo 

Z – skutečné odběrné místo 

V – virtuální odběrné místo 
      (suma OM za zákazníka) 

Pořadové číslo: v případě, že 
kontrolní znak vyjde “ - “, bude 
tento interval vynechán a 
pořadové číslo povýšeno o 1. 

Kontrolní znak 

E.ON:900 

JMP: 600 

PP: 100 

GASNet 

zóna centr: 200 

zóna sever.:400 

zóna záp.: 300 

SMP: 700 

VČP: 500 
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Poznámka: 

1) Provozovatelé DS připojených na DS PDS a přiřazených do domácí zóny PDS budou 

označováni stejnou řadou jako PDS, tj. provozovatel z hlediska toku plynu navazující DS 

provozující činnost v rámci centrální zóny PDS bude mít označení 2XX, v rámci severní zóny 

4XX a v rámci západní zóny 3XX. 

2)Vzhledem k pravidlům stanovování EIC, je nutné dodržet, aby kontrolní znak na konci 

nenabýval hodnoty „ _ „ bude vynecháno a interval povýšen o 1 za cenu vzniku nesouvislé 

řadu v intervalu (mezery). 

 

 

5. EIC kód bude využíván pro potřeby jednoznačné identifikace příslušného 

OM/předávacího místa v případě podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity, 

žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu, samotného uzavření smlouvy o 

distribuci plynu, zasílání dat na OTE, a.s. dle Pravidel trhu s plynem a pro potřebu 

jednoznačné identifikace v rámci fakturace a případné reklamace za poskytnuté 

služby. 

6. Později bude doplněn jednotný identifikační formát (WML apod.). 

 

 


