
Č.p. Subjekt Bod Dotčené ustanovení Připomínka/Zdůvodnění Návrh na nové znění Návrh na vypořádání Vypořádání

1 ERÚ 7.2.2

Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická 
cena, která bude Operátorem trhu stanovena 
jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot 
použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK 
dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den 
stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. 
kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně 
pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den 
pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první 
následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného 
denního vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů 
výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor 
trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V 
případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího 
množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na 
vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných 
plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým 
kurzem ČNB převýší aktuální parametrickou cenu, má Operátor 
trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:
ERÚ navrhuje změnu přístupu pro ocenění denní rizikové expozice ve 
vztahu ke koeficientu 1,45 tak, aby vzorec pro určení tohoto 
koeficientu a předmětné hodnoty v něm obsažené byly stanoveny 
přímo na webu OTE. Koeficient by tak mohl průběžně aktualizován s 
ohledem na vývoj volatility cen a obchodní podmínky určovali pouze 
postup stanovení ocenění.

Odůvodnění:
Ve vztahu k vysoké nestálosti cen energií a vysoké dynamice trhu má 
ERÚ zato, že taxativní určení hodnoty v obchodních podmínkách 
zafixované na dlouhou dobu dopředu je zbytečně svazující při 
možných úpravách ocenění (oběma směry

Neakceptováno

Jedná se o významnou změnu metodiky stanovení parametrické ceny, která dosud nebyla konzultována s účastníky 
trhu. V této revizi OPP tedy Operátor trhu připomínku odmítá, nicméně ihned po schválení této revize OPP Operátor 
trhu požádá Energetický regulační úřad o zahájení nového správního řízení, jehož součástí je veřejný konzultační 
proces, o schválení změn OPP dle návrhu.

Akceptováno
ERÚ má i nadále zato, že jim navržený způsob 
parametrické ceny je vhodnější formou, nežli taxativní 
určení. ERÚ nicméně rovněž souhlasí s tvrzením, že 
navržená změna je natolik významným zásahem do 
dosavadního způsobu stanovení parametrické ceny, že 
by měl být podrobena tržní konzultaci. V tomto ohledu, 
ERÚ souhlasí s navrženým postupem a formou 
vypořádání připomínky. 

2 ERÚ 7.2.2

Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická 
cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek 
aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu 
z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce 
a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v 
měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. 
kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního 
klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující 
pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší 
od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při 
stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná 
cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální 
hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro 
kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených 
do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převýší aktuální 
parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:

V kontextu celkových navržených změn pro ocenění denní rizikové 
expozice Úřad požaduje doložení ilustrativní aplikace navržených 
úprav na historických cenových datech (kumulativně i dílčím 
způsobem) tak, aby byl zřejmý dopad navržených úprav. 

Neakceptováno

viz vypořádání připomínky č. 1 (ERÚ)
viz stanovisko výše

3
Pražská 

plynárenská, a.s.
7.2.2

Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická 
cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek 
aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu 
z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce 
a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v 
měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. 
kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního 
klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující 
pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší 
od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při 
stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná 
cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální 
hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro 
kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených 
do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převýší aktuální 
parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:
Nesouhlasíme se změnou parametrické ceny navázané na 
obchodování pouze v jednom plynárenském dni místo předchozích 
třech po sobě jedoucích dnech a požadujeme ponechání stávajícího 
znění.

Odůvodnění:
Jeden den považujeme za nepřiměřeně krátký čas, aby OTE mohlo 
následně zvyšovat parametrickou  cenu místo původních třech dnů. 
Toto může být nástroj pro finančně silné hráče na trhu, jak 
tendenčně navyšovat parametrickou cenu trhu a tím negativně 
ovlivnit ostatní účastníky trhu.

Požadujeme ponechání stávajícího znění.

Částečně akceptováno

S ohledem na vysoce volatilní vývoj trhu s plynem v posledním roce potřebuje mít Operátor trhu potřebuje mít 
možnost rychle reagovat oběma směry na extrémní situace jako je např. ukrajinsko-ruský konflikt bez přímé vazby na 
historické ceny.

Upravený text OPP:
V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství ve dvou po sobě jdoucích plynárenských 
dnech nebo aktuální hodnota vážených průměrů cen na vnitrodenním trhu s plynem u právě obchodovaných 
plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB ve dvou po sobě jdoucích 
plynárenských dnech nebo poslední známá použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství a aktuální 
hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem v následujícím dni přepočteného do měny CZK 
posledním známým kurzem ČNB, převýší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:

Akceptováno

Připomínky k obchodním podmínkám OTE, a.s.



4 Pražská 
plynárenská, a.s.

7.2.2

Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická 
cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek 
aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu 
z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce 
a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v 
měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. 
kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního 
klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující 
pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší 
od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při 
stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná 
cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální 
hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro 
kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených 
do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převýší aktuální 
parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:
Nesouhlasíme se zvýšením koeficientu z 1,20 na 1,45, který se 
uplatňuje při stanovení parametrické ceny. Domníváme se, že by OTE 
mělo postupovat opačným směrem a v této situaci zbytečně 
nezatěžovat obchodníky dalšími navýšenými náklady a spíš podpořit 
obchod s energiemi formou snížení koeficientu. Proto doporučujeme 
snížení koeficientu na hladinu maximálně 1.

Odůvodnění:
Zvýšení koeficientu přispěje k navýšení nákladů na finanční zajištění, 
což může mít negativní dopad na finanční stabilitu dodavatelů. Ve 
svém důsledku tak může mít značně negativní dopad na finanční 
postavení některých dodavatelů, a tedy přispět k posílení aktuální 
nestability na trhu s energiemi.

Doporučijeme snížení koeficient na hladinu maximálně 1 viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON)
Akceptováno

5 Pražská 
plynárenská, a.s.

Obecná 
připomínka

Doporučujeme úpravu délky finančního jištění z 5 dnů na 3 dny, tak 
jak je tomu u elektroenergetiky.  Držení finančního jištění 5 dnů u 
plynu vnímáme jako zásadní konkurenční znevýhodnění plynu vůči 
elektrické energii, kde je jištění pouze na 3 dny. Takovéto jištění 
způsobuje téměř dvojnásobnou finanční zátěž, kterou musí nést 
obchodníci obchodující s plynem oproti obchodníkům 
obchodujících 
s elektrickou energií. 

Doporučení:
Doporučujeme úpravu délky finančního jištění z 5 na 3 dny.

Neakceptováno

Délka finančního zajištění v délce 5 dnů vychází z Pravidel trhu s plynem. V případě, kdy bude lhůta pro převod 
zákazníků k dodavateli poslední instance v plynárenství sjednocena se lhůtou pro převod zákazníků poslední instance v 
elektroenergetice, lze sjednotit i délku finančního jištění mezi oběma komoditami. Návrh na příslušnou úpravu Pravidel 
trhu s plynem zkracující lhůtu pro rychlou změnu dodavatele byl předložen ERÚ. 
Nelze srovnávat délku finančního jištění u komodity elektřiny a komodity plynu, protože vychází z jiných principů 
stanovených Vyhláškou č. 408/2015 Sb. (Pravidla trhu s elektřinou) a Vyhláškou č. 349/2015 Sb. (Vyhláška o pravidlech 
trhu s plynem) pro převod zákazníků k dodavateli poslední instance. 

Akceptováno

6 ČPS 7.2.2

Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická 
cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek 
aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu 
z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce 
a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v 
měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. 
kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního 
klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující 
pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší 
od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při 
stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná 
cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální 
hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro 
kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených 
do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převýší aktuální 
parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:
Nesouhlasíme se zvýšením koeficientu z 1,20 na 1,45, který se 
uplatňuje při stanovení parametrické ceny. Navrhujeme ponechat v 
původní výši, tedy 1,20.

Odůvodnění:
Navýšení koeficientu přispěje k navýšení nákladů na finanční 
zajištění, což bude mít negativní dopad na finanční stabilitu 
dodavatelů. Z povahy věci přitom bude mít primárně dopad menší 
dodavatele. Ve svém důsledku tak může zhoršit finanční 
postavení některých dodavatelů a přispět k posílení aktuální 
nestability na trhu s energiemi.

Navrhujeme ponechat v původní výši, tedy 1,20. viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON)
Akceptováno

7 ČPS 7.2.2

V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího 
množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na 
vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právěobchodovaných 
plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým 
kurzem ČNB převýší aktuální parametrickou cenu, má Operátor 
trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající 
plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce

Připomínka:
Nesouhlasíme se změnou změny parametrické ceny navázané pouze 
na obchodování pouze v jedním plynárenském dnu místo 
předchozích třech po sobě jedoucích dnech. Požadujeme tedy jako 
relevantní období ponechat tři pracovní dny

Odůvodnění:
Jeden den považujeme za nepřiměřeně krátký čas, aby OTE mohlo 
následně zvyšovat parametrickou cenu místo původních tří dnů. Toto 
může to být nástroj pro finančně silné hráče na trhu, jak tendenčně 
navyšovat parametrickou cenu trhu a tím negativně ovlivnit ostatní 
účastníky trhu.

V případě, že ve třech po sobě jdoucích plynárenských 
dnech použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota 
váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem 
pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských 
dnů přepočtených do měny CZK posledním známým 
kurzem ČNB převýší aktuální parametrickou cenu, má 
Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu 
pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle 
vzorce:

viz vypořádání připomínky č. 3 (Pražská plynárenská, a.s.)
Akceptováno



Akceptováno

Akceptováno

9 ČEZ 7.2.2

Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická 
cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek 
aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu 
z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce 
a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v 
měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. 
kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního 
klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující 
pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší 
od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při 
stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná 
cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální 
hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro 
kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených 
do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převýší aktuální 
parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:
Namítáme, že podle upravené formulace bodu 7.2.2 návrhu změn 
obchodních podmínek došlo k navýšení konstant pro výpočet 
parametrické ceny, která se projeví ve zvýšení nákladů na odchylku 
jednotlivých subjektů zúčtování. Takový postup považujeme za 
nevhodný s ohledem na stávající situaci s extrémně vysokými cenami 
energií. 

Odůvodnění:
Navrhované doplnění prvního odstavce bodu 7.2.2 návrhu změn 
obchodních podmínek má následující textaci:
Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, 
která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,20 45 násobek 
aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny …

Navrhované navýšení uvedených konstant bude mít za následek 
zvýšení nákladů za odchylku. To se automaticky promítne do již tak 
vysokých cen energií. Navíc takové zvýšení může nákladů může vést 
ke krachu dalších dodavatelů energií, kteří s takovým zvýšením 
nákladů na odchylku nepočítali. Navrhované změny tedy budou mít 
jednoznačně negativní dopad na celý trh s energiemi, který je již v 
současné době velice napjatý. Navrhované navýšení parametrické 
ceny přitom není ničím odůvodněno.  

Navrhujeme ponechat konstanty pro výpočet 
parametrické ceny stanovené v bodu 7.2.2 návrhu změn 
obchodních podmínek v původní výši. 

viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON) Akceptováno

10 ČEZ 7.2.2

Takto stanovená parametrická cena může být na základě 
očekávaného vývoje použitelné ceny záporného denního 
vyrovnávacího množství upravena. Parametrická cena v nové výši 
bude nastavena v CS OTE v průběhu druhého pracovního dne 
následujícího po dni, ve kterém byla tato cena zveřejněna, a bude 
platná pro zbývající plynárenské dny do konce aktuálního měsíce a 
nejdříve od druhého kalendářního dne po okamžiku jejího 
nastavení v CS OTE. Pokud je tato parametrická cena vyšší než 
parametrická cena stanovená pro následující měsíc, má Operátor 
trhu právo použít tuto parametrickou cenu i pro následující měsíc. 
Na základě vývoje ceny záporného denního vyrovnávacího 
množství a odhadu budoucího vývoje těchto cen může Operátor 
trhu přistoupit ke snížení již stanovené parametrické ceny pro daný 
měsíc. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, 
zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické 
ceny.

Připomínka:
Namítáme, že podle upravené formulace bodu 7.2.2 návrhu změn 
obchodních podmínek je operátor trhu oprávněn upravit 
parametrickou cenu na základě očekávaného vývoje použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství. Návrh změn 
obchodních podmínek přitom nestanovuje žádnou metodiku, na 
základě, které se bude vývoj těchto cen stanovovat. Navrhované 
ustanovení je proto nepřezkoumatelné. 

Odůvodnění:
Návrh změn obchodních podmínek však neobsahuje žádnou 
metodiku ani závazný postup pro stanovení odhadu budoucího 
vývoje těchto cen. Pokud taková metodika nebo způsob stanovení 
těchto cen není závazně určen, existuje riziko zneužívání stanovení 
vývoje těchto cen nebo jejich budoucího vývoje. To může mít za 
následek zbytečné zvyšování finančního jištění za odchylku apod. 

Navrhujeme poslední odstavec bodu 7.2.2 návrhu změn 
obchodních podmínek ponechat v původní podobě, 
nebo jej doplnit o metodiku stanovení vývoje ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství a odhadu 
budoucího vývoje těchto cen. 

S ohledem na vysoce volatilní vývoj trhu s plynem v posledním roce potřebuje mít Operátor trhu potřebuje mít 
možnost rychle reagovat oběma směry na extrémní situace jako je např. ukrajinsko-ruský konflikt bez přímé vazby na 
historické ceny.

Dále také viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON) a č. 1 (ERÚ).

Akceptováno

8 ČEZ 3.6.3

 Při SN jsou veškeré hodnoty denních odchylek subjektů zúčtování a 
zahraničních účastníků rovny denním vyrovnávacím množstvím 
subjektů zúčtování a zahraničních účastníků. Jejich vypořádání dále 
probíhá dle příslušných ustanovení části 3.2 OPP. Při předcházení 
SN a při SN má po započtení vzájemných pohledávek dle bodu 3.2.3 
Operátor 
trhu právo neúplné úhrady svých dluhů z finančního vypořádání 
odchylek a vnitrodenního trhu vůči všem SZ, kterým se rozumí 
právo uhradit pouze poměrnou část těchto svých dluhů za daný 
den dodávky, kdy poměrem je podíl součtu plateb z finančního 
vypořádání za daný den dodávky, které byly připsány na účet 
Operátora trhu nejpozději v den předcházející splatnosti dluhů 
Operátora trhu a součtu všech dluhů Operátora trhu z finančního 
vypořádání za daný den dodávky. Pokud Operátor trhu přijme po 
neúplné úhradě svých dluhů z finančního vypořádání za daný den 
dodávky dodatečnou platbu nebo přijme peněžní prostředky z 
titulu uplatnění finančního zajištění, je povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů uhradit další poměrnou část svých doposud 
neuhrazených dluhů za tento den dodávky.

Připomínka:
Namítáme, že navrhovaná úprava bodu 3.6.3 návrhu obchodních 
podmínek zavádí oprávnění operátora trhu při stavu nouze nebo 
předcházení stavu nouze nehradit veškeré své závazky z finančního 
vypořádání odchylek a vnitrodenního trhu vůči všem subjektům 
zúčtování. Takové oprávnění operátora trhu není nijak 
odůvodněné/odůvodnitelné a zavádí ve vztahu ke subjektům 
zúčtování značnou míru nejistoty. Zároveň vystavuje subjekty 
zúčtování finančnímu riziku. 

Odůvodnění:
Navrhovaná úprava v podstatě znamená, že subjekty zúčtování 
budou muset hradit i ve stavu nouze nebo předcházení stavu nouze 
finanční zajištění denního vyhodnocení odchylek (resp. denního 
vypořádání vnitrodenního trhu) vždy v plné výši ve smyslu bodu 3.2 
návrhu obchodních podmínek, ale operátor trhu bude mít právo v 
takové situaci neuhradit své dluhy z finančního vypořádání odchylek 
a vnitrodenního trhu vůči všem SZ v plném rozsahu, ale pouze v 
poměrné části. Tato poměrná část se přitom určí jako podíl součtu 
plateb z finančního vypořádání, které byly připsány na účet 
operátora trhu nejpozději v den předcházející splatnosti dluhů 
operátora trhu a součtu všech dluhů operátora trhu z finančního 
vypořádání za daný den dodávky. 
Navrhovaná úprava dále počítá s tím, že operátor trhu další 
poměrnou část svých doposud neuhrazených dluhů za daný den 
dodávky uhradí pouze tehdy, když přijme po neúplné úhradě svých 
dluhů z finančního vypořádání za daný den dodávky dodatečnou 
platbu nebo přijme peněžní prostředky z titulu uplatnění finančního 
zajištění. 
Je zřejmé, že zavedená výjimka pro operátora trhu přenese všechna 
rizika spojena s možným nehrazením finančního zajištění nehradicími 
subjekty zúčtování na další subjekty zúčtování. Takový postup je 
nesystémový a vystavuje subjekty zúčtování nepřiměřenému 
finančnímu riziku a zásahům do jejich cash flow, na které nemají 
fakticky žádný vliv, protože jsou závislé pouze od finanční disciplíny 
jiných subjektů zúčtování. 

Navrhujeme bod 3.6.3 návrhu změn obchodních 
podmínek ponechat v původní podobě:

Při SN jsou veškeré hodnoty denních odchylek subjektů 
zúčtování a zahraničních účastníků rovny denním 
vyrovnávacím množstvím subjektů zúčtování a 
zahraničních účastníků. Jejich vypořádání dále probíhá 
dle příslušných ustanovení části 3.2 OPP.

Neakceptováno

Operátorem trhu navržené opatření chrání trh s plynem před vysokým počtem případů platební neschopnosti či jiných 
omezení na straně subjektů zúčtování v případě mimořádných událostí, jakým bezesporu vyhlášení Stavu nouze je. 
Finanční vypořádání u operátora trhu je založeno na principu vyrovnané finanční bilance na straně příjmů a na straně 
výdajů. 
Případná platební neschopnost operátora trhu z důvodu platebních problémů na straně jednoho nebo více účastníků 
trhu vyrovnat své závazky z finančího vypořádání odchylek subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu se tak může 
projeví negativně vůči subjektům zúčtování vůči nimž má operátor trhu své dluhy z finančního vypořádání odchylek a 
vnitrodenního trhu. 
Případná akceptace návrhu ČEZ by také mohla vést k omezení činnosti něterých činností operátora trhu na trhu s 
plynem (např. zastavení organizace vnitrodenního trhu s plynem) s cílem snížit případné dopady z neuhrazených 
finančních závazků subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu. 
Obdobně jako u jiných centrálních protistran (CCP) je cílem nalézt řešení, které snižuje rizika pro výkon činností těchto 
CCP, a tak zachovat finanční stabilitu a funkčnost trhu.
Je potřeba zmínit, že se jedná o úpravu, která pokrývá pouze výjimečné období při vyhlášení Stavu nouze a obdobné 
ustanovení je také v Obchodních podmínkách OTE, a.s., pro elektroenergetiku. 



11 ČEZ 11.1.4

Úspěšnou registrací se Výrobce stává Uživatelem CS OTE a 
registrovaným účastníkem trhu dle Energetického zákona § 23 
odst. 2 písm. m) a Operátorem trhu je mu přiděleno ID RÚT a kód 
EAN-13. Tyto údaje jsou Výrobci oznámeny emailem a rovněž jsou 
uvedeny na webu OTE.

Připomínka:
Namítáme, že navrhované ustanovení odkazuje na neexistující 
ustanovení § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona. Navíc se celé 
ustanovení § 23 energetického zákona vztahuje na výrobce elektřiny

Odůvodnění:
Navrhujeme odkaz na ustanovení § 23 odst. 2 písm. m) 
energetického zákona nahradit odkazem na       § 57 odst. 8 písm. m) 
energetického zákona, který řeší povinnost výrobce plynu registrovat 
se u OTE.   

Navrhujeme upravit text bodu 11.1.4 návrhu změn 
obchodních podmínek následovně: 

Úspěšnou registrací se Výrobce stává Uživatelem CS OTE 
a registrovaným účastníkem trhu dle Energetického 
zákona § 23 odst. 2 písm. m) § 57 odst. 8 písm. m) a 
Operátorem trhu je mu přiděleno ID RÚT a kód EAN-13. 
Tyto údaje jsou Výrobci oznámeny emailem a rovněž 
jsou uvedeny na webu OTE

Akceptováno

Upravený text OPP:
11.1.4 Úspěšnou registrací se Výrobce energie stává Uživatelem CS OTE a registrovaným účastníkem trhu dle § 57 odst. 
8 písm. m) Energetického zákona a Operátorem trhu je mu přiděleno ID RÚT a kód EAN-13. Tyto údaje jsou Výrobci 
oznámeny emailem a rovněž jsou uvedeny na webu OTE.

Akceptováno

12 E.ON 7.1.7
Odstavec 7.1.7 navrhujeme doplnit o nový odstavec 7.1.7.4 s 
následujícím zněním:

Odůvodnění:
Aktuální možnosti ručení zahrnují pouze bankovní 
instituce/pojišťovny. Domníváme se, že zahrnutí dalších subjektů, 
které by mohly poskytnout ručení a zároveň by se stále nacházeli 
svým ratingem v rámci investičního pásma, by vedlo ke snížení 
nákladů na ručení, což by mělo pozitivní dopad i na koncové 
zákazníky. Ručení formou ručitelského prohlášení od jiného subjektu 
s investičním ratingem je rozšířenou variantou možnosti ručení, 
kterou běžně akceptují i ostatní subjekty trhu.

7.1.7.4
Neodvolatelné a bezpodmínečné ručení ve smyslu § 
2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, vystavené způsobilým 
ručitelem, přičemž za způsobilého ručitele se pro tento 
účel pokládá společnost mající dlouhodobý rating od 
společnosti Standard & Poor‘s (Fitch) minimálně BBB- 
nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody‘s 
minimálně Baa3. 

Neakceptováno

OTE nemůže akceptovat riziko plynoucí ze zajištění v nelimitované výši jen na základě ratingu od nefinančních institucí. 
Finanční záruky jsou akceptovány pouze od bank a pojišťoven, tedy subjektů regulovaných ze strany ČNB. Navíc ručení 
ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neumožňuje zajistit dluh bez možnosti námitek (na 
rozdíl od finanční záruky), takže je tento nástroj zajištění pro OTE neakceptovatelný již sám o sobě.

Akceptováno

13 E.ON 7.2.2

Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení 
požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická 
cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek 
aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny 
záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu 
z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce 
a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v 
měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. 
kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního 
klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující 
pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší 
od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při 
stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná 
cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální 
hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro 
kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených 
do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převýší aktuální 
parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:
Nesouhlasíme zvýšením koeficientu z 1,20 na 1,45, který se uplatňuje 
při stanovení parametrické ceny. Navrhujeme ponechat v původní 
výši, tedy 1,20.

Odůvodnění:
 Navýšení koeficientu přispěje k navýšení nákladů na finanční 
zajištění, což bude mít negativní dopad na finanční stabilitu 
dodavatelů. Z povahy věci přitom bude mít primárně dopad menší 
dodavatele. Ve svém důsledku tak může zhoršit finanční postavení 
některých dodavatelů a přispět k posílení aktuální nestability na trhu 
s energiemi.  

Neakceptováno:

Zvýšení koeficientu reaguje na zvýšení volatility cen odchylky (denního vyrovnávacího množství) od podzimu 2021. 
Původní hodnota 1,20 vycházela z dlouhodobého vývoje cen do léta 2021. Dále viz připomínka č. 1 (ERÚ).

Akceptováno

14 E.ON 7.2.2

V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího 
množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na 
vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právěobchodovaných 
plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým 
kurzem ČNB převýší aktuální parametrickou cenu, má Operátor 
trhu právo stanovit novou 
parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního 
měsíce dle vzorce:

Připomínka:
Nesouhlasíme se změnou změny parametrické ceny navázané pouze 
na obchodování pouze v jedním plynárenském dnu místo 
předchozích třech po sobě jedoucích dnech. Požadujeme tedy jako 
relevantní období ponechat tři pracovní dny:

Odůvodnění:
Jeden den považujeme za nepřiměřeně krátký čas, aby OTE mohlo 
následně zvyšovat parametrickou cenu místo původních tří dnů.  
Toto může to být nástroj pro finančně silné hráče na trhu, jak 
tendenčně navyšovat parametrickou cenu trhu a tím negativně 
ovlivnit ostatní účastníky trhu.

V případě, že ve třech po sobě jdoucích plynárenských 
dnech použitelná cena záporného denního 
vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota 
váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem 
pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských 
dnů přepočtených do měny CZK posledním známým 
kurzem ČNB převýší aktuální parametrickou cenu, má 
Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu 
pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle 
vzorce:

viz vypořádání připomínky č. 3 (Pražská plynárenská, a.s.)
Akceptováno

Připomínka: Akceptováno

Upravit dle finálního názvu vykazovací vyhlášky.

Akceptováno

Připomínka:
Akceptováno

Zvážit zavedení výrazu výrobce energie (aby nekolidovalo s pojmem 
uvedeným v zákoně POZE 

Akceptováno

Připomínka:
Akceptováno

Domnívám se, že se vždy jedná pouze o výrobce biometanu, a ne 
obecně výrobce, měl by být tedy použit pojem výrobce biometanu. 

Akceptováno

Připomínka:
Akceptováno

Nemělo by zde být doplněni i prostřednictvím Pověřených osob 
výrobce

Akceptováno

(Tedy výrobce sám, prostřednictvím pověřených osob výrobce nebo 
prostřednictvím Zprostředkovatele.)

Akceptováno

Připomínka:
Akceptováno

Nemělo by zde být dle 11.1 a 11.2
Akceptováno

Termíny vyúčtování, lhůty splatnosti a způsob úhrady specifikované 
v těchto Obchodních podmínkách jsou závazné pro podporu 
biometanu s formou podpory zeleného bonusu nebo aukčního 
bonusu. Připomínka: vymazání

Akceptováno

Neakceptováno

Takto je to  neutrální ke změnám názvu a čísla vyhlášky.

17 ERÚ 11.1

Registrace výrobce  

15

Akceptováno

Upraveno v textu OPP.

Částečně akceptováno

V souladu s vypořádáním připomínky č. (ERÚ) použit pojem Výrobce energie.

16 ERÚ 1.2.66 Výrobce – výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce 
biometanu, který je registrovaným účastníkem trhu dle platných 
právních předpisů;  

ERÚ 11.1.1

Výrobce přistupuje do systému CS OTE sám a/nebo 
prostřednictvím Zprostředkovatele dle bodu 11.3.3.  

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

ERÚ 1.2.64

19 ERÚ 11.2.5

Výrobce odpovídá za jím zaregistrované údaje dle 11.1.2.  

Neakceptováno

Pod výrobcem jsou i zaměstnanci společnosti (výrobce), kterým administrátor dává práva. Zprostředkovatel není 
výrobce, je to třetí osoba, kterou výrobce pověřuje.

Neakceptováno

Odkazuje na odstavec, kde je odkaz na právní předpis.

18

Akceptováno 



Vyúčtováním podpory se rozumí výpočet částky podpory dle 
příslušného Cenového rozhodnutí ERÚ nebo na základě 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. nebo aukčního bonusu

Akceptováno

Reklamace vyúčtování specifikované v těchto Obchodních 
podmínkách jsou závazné pro provozní podporu biometanu dle 
Zákona POZE s formou zeleného bonusu nebo aukčního bonusu. nebo na základě rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce,

Akceptováno

 Biometan je podporován pouze formou zeleného bonusu (ne aukce)
Akceptováno

Připomínka:
Akceptováno

Zde pozor na časy v jakých bude uvedeno - plynárenský den je oproti 
elektřině posunut (od 6 do 6) bude tedy asi nutné sladit s měřenými 
hodnotami

Akceptováno

Připomínka: Akceptováno

doplnění - nebo Zprostředkovatelem?

Akceptováno

20 ERÚ

 

11.4.1
11.4.2

11.7.1

Neakceptováno

Prozatím se nepočítá s kontrolou na naměřené hodnoty PDS, do budoucna zvážíme.

Neakceptováno

Není třeba upravovat,Zprostředkovatel zastupuje Výrobce energie.
22 ERÚ

Standardní lhůta pro vyřízení reklamace vyúčtování je 60 
pracovních dní od zadání reklamace Výrobcem do CS OTE za 
předpokladu poskytnutí všech relevantních podkladů a informací 
Operátorovi trhu.  

21 ERÚ 11.4.3.2
Výrobce předává OTE údaje o výrobě a další požadované údaje za 
předchozí kalendářní měsíc v termínech podle Vykazovací vyhlášky.  

11.7.4
11.7.6

Akceptováno 

Upravený text OPP:
11.4.1 Termíny vyúčtování, lhůty splatnosti a způsob úhrady specifikované v těchto Obchodních podmínkách jsou 
závazné pro podporu biometanu s formou podpory zeleného bonusu.
11.4.2 Vyúčtováním podpory se rozumí výpočet částky podpory dle příslušného Cenového rozhodnutí ERÚ, na základě 
předaných údajů a hodnot Výrobcem energie 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.
11.7.1 Reklamace vyúčtování specifikované v těchto Obchodních podmínkách jsou závazné pro provozní podporu 
biometanu dle Zákona POZE s formou zeleného bonusu. 


