
č.p. bod současné znění připomínka návrh nového znění  vypořádání návrh nového znění

1 1.2.7.

Zúčtovávání a vypořádání pevné ceny za zúčtování 

spotřebované elektřiny podle CR bude v souladu s 

Pravidly trhu provedeno vůči provozovateli PS 

a/nebo jednotlivým provozovatelům regionálních 

DS pomocí formulářů uvedených v Příloze č. 2 OPE. 

Formuláře musí být potvrzeny oprávněnou osobou 

provozovatele PS a/nebo provozovatele regionální 

DS a odeslány Operátorovi trhu doporučenou 

poštou a zároveň elektronickou poštou na e-mail 

pro komunikaci.

V současné revizi OPE v Příloze č. 2 daný formulář uvedený není. 

Navrhujeme doplnit formulář do Přílohy č. 2 v jeho současné 

podobě, či vzhledem k aktuální změně předávání údajů 

prostřednictvím systému CS OTE navrhujeme upravit formulaci 

daného odstavce. Dle informací od operátorů OTE by nemělo být 

dále do budoucna požadováno zasílání formuláře v papírové 

podobě. 

Akceptováno.                                                                                                                                                                                  

Bod 1.2.7 přeformulován dle aktuálního stavu.                                                                                                               

Návrh nového znění bodu 1.2.7:  "Zúčtovávání a vypořádání 

pevné ceny za zúčtování spotřebované elektřiny podle CR 

bude v souladu s Pravidly trhu provedeno vůči provozovateli 

PS a/nebo jednotlivým provozovatelům regionálních DS na 

základě elektronického formuláře v CS OTE, který oprávněná 

osoba příslušného provozovatele PS a/nebo provozovatele 

regionální DS vyplní a elektronicky podepíše svým 

podpisovým certifikátem."

2 2.1.1.

CS OTE umožňuje vzájemnou komunikaci a 

automatickou výměnu dat mezi Operátorem trhu a 

smluvním partnerem OTE a mezi smluvními 

partnery OTEnavzájem. CS OTE je pravidelně 

odstavován z důvodu technologické údržby a 

rozvoje jeho funkcionalit. Harmonogram těchto 

odstávek je uveden na webu OTE. Operátor trhu si 

vyhrazuje právo krátkodobě odstavit CS OTE 

z provozních důvodů, o čemž budou smluvní 

partneři OTE informováni způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Po dobu odstávky nemají uživatelé 

CS OTE přístup do CS OTE a není jim umožněno 

zasílání dat a provádění jakýchkoli změn v datech 

obsažených v CS OTE.

Vzhledem k možným zásadním dopadům odstavení CS OTE na trhu 

s elektřinou požadujeme kromě informací o odstavení CS OTE 

uveřejněných na webu OTE a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup poskytovat je také osobám oprávněným ke komunikaci v 

oblasti smluvní a provozní, respektive pověřeným osobám 

uvedených v příslušných smlouvách. V případě 

krátkodobého/neplánovaného odstavení CS OTE postrádáme 

přesnější specifikaci tohoto odstavení z hlediska délky trvání a 

časového předstihu, s jakým se toto odstavení oznamuje, 

respektive jaké jiné náhradní komunikační kanály lze po dobu 

jeho trvání využít. 

Požadujeme zpřesnění tohoto ustanovení ve smyslu naší 

připomínky.

Upozorňujeme také na pravopisnou chybu.

Částečně akceptováno.                                                                                                                                                            

Informace o krátkodobé/neplánované odstávce CS OTE včetně předpokládáné délky odstávky bude 

zveřejněna prostřednictvím vývěsky CS OTE a zároveň bude zasílána uživatelům CS OTE, kteří mají v rámci 

komunikace nastaven příjem zpráv z CS OTE s msgcode 171 - "Zpráva OTE - vývěska". Mezi nimi mohou být i 

osoby oprávněné  ke komunikaci v oblasti smluvní a provozní. Krátkodobou odstávkou CS OTE je v tomto 

případě myšlena odstávka v řádu minut (např. z důvodu restartu serverů). Po dobu této krátkodobé 

odstávky nemají uživatelé CS OTE přístup do CS OTE a není jim umožněno zasílání dat a provádění 

jakýchkoli změn v datech obsažených v CS OTE.                                                                                                                                

Návrh nového znění bodu 2.1.1: "CS OTE umožňuje vzájemnou 

komunikaci a automatickou výměnu dat mezi Operátorem 

trhu a smluvním partnerem OTE a mezi smluvními partnery 

OTE navzájem. CS OTE je pravidelně odstavován z důvodu 

technologické údržby a rozvoje jeho funkcionalit. 

Harmonogram těchto odstávek je uveden na webu OTE. 

Operátor trhu si vyhrazuje právo mimořádně krátkodobě 

odstavit CS OTE z provozních důvodů, o čemž budou smluvní 

partneři OTE informováni pokud to bude možné s 

minimálně hodinovým předstihem způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, přičemž součástí této informace bude i 

předpokládáná doba trvání odstávky. Po dobu odstávky 

nemají uživatelé CS OTE přístup do CS OTE a není jim 

umožněno zasílání dat a provádění jakýchkoli změn 

v datech obsažených v CS OTE."

3 2.1.19.

Operátor trhu neodpovídá za škody vzniklé v 

souvislosti s neoprávněnými zásahy do CS OTE 

nebo vzniklé v důsledku působení vyšší moci. Za 

vyšší moc se považuje překážka, která nastala 

nezávisle na vůli Operátora trhu a brání mu ve 

splnění jeho závazků, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by tuto překážku nebo její 

následky bylo možno odvrátit nebo překonat. Za 

případy vyšší moci se považují stávka, epidemie, 

požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, 

povstání, zabavení věci, embargo, teroristický útok, 

dlouhodobý výpadek v dodávce el. energie apod.

Požadujeme úpravu formulace daného odstavce. Neboť i takové 

události, které jsou učiněny pravděpodobně třetí osobou „v 

souvislosti s neoprávněnými zásahy“ by měly podléhat režimu 

„vyšší moci“ tak, jak je definována v tomto ustanovení. Definice 

vyšší moci a její aplikace by měla být vyvážená pro obě smluvní 

strany, jak uvádíme v našem doplnění tohoto odstavce:  „Operátor 

trhu ani smluvní partner OTE neodpovídají za škody vzniklé v 

důsledku působení vyšší moci. Za vyšší moc se považuje překážka, 

která nastala nezávisle na vůli Operátora trhu a brání mu ve 

splnění jeho závazků, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 

tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat. Za 

případy povahy překážky vyšší moci se považují stávka, epidemie, 

požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení 

věci, embargo,  teroristický útok, dlouhodobý výpadek  v dodávce 

el. energie, neoprávněný zásah třetí osoby do CS OTE apod.“

„Operátor trhu ani smluvní partner OTE 

neodpovídají za škody vzniklé v důsledku 

působení vyšší moci. Za vyšší moc se považuje 

překážka, která nastala nezávisle na vůli 

Operátora trhu a brání mu ve splnění jeho 

závazků, jestliže nelze rozumně předpokládat, 

že by tuto překážku nebo její následky mohl 

odvrátit nebo překonat. Za případy povahy 

překážky vyšší moci se považují stávka, 

epidemie, požár, přírodní katastrofa, 

mobilizace, válka, povstání, zabavení věci, 

embargo,  teroristický útok, dlouhodobý 

výpadek  v dodávce el. energie, neoprávněný 

zásah třetí osoby do CS OTE apod.“

Částečně akceptováno

OTE pracuje v tomto ohledu jako prostředník mezi účastníky trhu. Uvedené ustanovení má za cíl nezvyšovat 

riziko OTE v případě, že účastníci trhu budou vyžadovat plnění po OTE, ale OTE nebude moci vyžadovat 

plnění od účastníka trhu v důsledku vyšší moci. Toto ustanovení je obdoba postavení ČEPS dle EZ, kdy není 

zodpovězen za události při stavech nouze. 

Neoprávněným zásahem třetí osoby může být i situace, kdy je přístupový prvek registrován na jméno 

uživatele CS OTE, ale fyzicky s ním transakce v CS OTE provádí jiná osoba.

Návrh nového znění bodu 2.1.21  (přesunuto z 2.1.19): „Operátor 

trhu  neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení 

vyšší moci. Za vyšší moc se považuje překážka, která nastala 

nezávisle na vůli Operátora trhu a brání mu ve splnění jeho 

závazků, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto 

překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat. 

Za případy povahy překážky vyšší moci se považují stávka, 

epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, 

povstání, zabavení věci, embargo,  teroristický útok, 

dlouhodobý výpadek  v dodávce el. energie, neoprávněný 

zásah třetí osoby do CS OTE apod.“

4 2.1.20

Operátor trhu se zavazuje plnit své závazky s péčí, 

odborností a předvídatelností, která je běžná a 

rozumná za obdobných podmínek v dané oblasti 

podnikání, přičemž Operátor trhu není odpovědný 

za dosažení konkrétního výsledku. Smluvní partner 

OTE bere na vědomí, že CS OTE může být z 

jakýchkoliv důvodů přerušen a bere na vědomí, že 

neumožnění činnosti podle těchto Obchodních 

podmínek z tohoto důvodu není porušením 

povinnosti Operátora trhu. V případě vzniku takové 

události vyvine Operátor trhu nezbytné úsilí ke 

zjednání nápravy v co nejkratším čase.

Navržená textace není zcela určitě formulována. Co přesně 

znamená „dosažení konkrétního výsledku? Tuto větu je tudíž nutné 

dopracovat tak, aby byla srozumitelná. Druhá označená věta 

tohoto ustanovení představuje velmi nestandardní liberaci OTE z 

jakéhokoliv protiprávního stavu, který vznikne v důsledku 

nečinnosti IT systému OTE, ať je již způsoben jakoukoliv událostí, 

např. i chybou vlastního zaměstnance či subdodavatele. Takový 

rozsah liberace je velmi nestandardní a pro běžná smluvní 

jednání pro druhou smluvní stranu neakceptovatelný. Navrhované 

ustanovení je směrováno ku prospěchu pouze jedné smluvní 

strany – tj. OTE jako navrhovatele těchto obchodních podmínek. 

Navrhujeme proto tuto větu zcela vypustit. V případě přijetí úprav 

podle předchozího odstavce lze totiž některé situace s výpadkem 

CS OTE podřadit pod případ vyšší moci, kdy odpovědnost nevzniká. 

Takové řešení respektuje rovnost smluvních stran.

Částečně akceptováno:

Vysvětlení: 

Navržená textace vychází ze standardních podmínek organizátorů trhů v zahraničí včetně těch, které jsou 

pod přímou regulačí národního regulátora.  

Viz např. Article 2.19 EPEX Spot Operational Rules 

(http://static.epexspot.com/document/21895/20130215_EPEX_SPOT_RR_EN.ZIP), 

Article 4.17 a 4.18 HUPX Market Rules 

(http://www.hupx.hu/dl/downloads/hupxmarketrules20120823enhupxszb20120007_20120822153223_424900

.pdf) nebo Article 20 BELPEX Market Rules (http://www.belpex.be/index.php?id=46&file=148)

Uvedená definice odpovídá definici "best effort principle", tak jak je v mezinárodním obchodování 

používána. Tento princip garantuje, že je OTE zodpovědné za své zaměstnance i subdodavatele a zároveň 

se  zavazuje při plnění svých závazků vynaložit veškeré úsilí k jejich splnění . Z principu "best-effort 

principle" také vyplývá , že nedbalost ať už společnosti, zaměstnance či subdodavatele je z této limitace 

zodpovědnosti vyloučena.

Problémy mohou být také způsobeny jedním účastníkem, a tento problém může vyvolat další problémy vůči 

jiným účastníkům vzhledem k tomu, že Operátor trhu vystupuje jako centrální protistrana při zúčtování a 

vypořádání odchylek, denních trhů atp.

Druhá část odstavce definuje v případech vyvolávajících dopad do provozuschopnost systému ať už systém 

odstavit nebo napravit událost, která může vést k nenapravitelným škodám. Tento stav není navržen z 

důvodu prospěchu jedné strany, ale ku prospěchu celého trhu, protože zde OTE vystupuje jako centrální 

protistrana. 

Návrh nového znění bodu 2.1.20: 

Operátor trhu při plnění závazků vynaloží veškeré úsilí k 

jejich splnění a zároveň se tak zavazuje plnit své závazky s 

péčí, odborností a předvídatelností, která je běžná a 

rozumná za obdobných podmínek v dané oblasti podnikání, 

přičemž Operátor trhu není odpovědný za dosažení 

obchodního výsledku Smluvního partnera. Případná 

nedbalostní odpovědnost Operátora trhu se posuzuje s 

ohledem na postupy zavedené za účelem řešení 

systémových vad nebo technických incidentů či incidentů 

souvisejících s vypořádáním činností Operátora trhu nebo 

vadami CS OTE. Operátor trhu odpovídá pouze za škodu 

vyplývající z užívání CS OTE, pokud tato škoda je důsledkem 

hrubé nedbalosti nebo úmyslných úkonů zaměstnanců či 

dodavatelů Operátora trhu. Nad tento rámec odpovídá 

Operátor trhu pouze za pečlivý provoz CS OTE v souladu s 

OPE. Smluvní partner OTE bere na vědomí, že CS OTE může 

být z jakýchkoliv důvodů přerušen a bere na vědomí, že 

neumožnění činnosti podle těchto Obchodních podmínek z 

tohoto důvodu není porušením povinnosti Operátora trhu. V 

případě vzniku takové události vyvine Operátor trhu 

nezbytné úsilí ke zjednání nápravy v co nejkratším čase.

5 2.1.21

Pro účely náhrady škody, za níž Operátor trhu 

odpovídá, se za předvídatelnou úhrnnou škodu, 

která by mohla vzniknout v důsledku porušení 

povinností Operátora trhu, považuje částka 

maximálně 1 000 000 Kč (jeden milión korun 

českých) za období příslušného roku, v němž škoda 

vznikla. V rámci náhrady škody se nenahrazuje ušlý 

zisk, nepřímé a následné škody.

V obecné rovině je zcela v pořádku, že smluvní strany přistupují k 

limitaci, resp. eliminaci náhrady škody, nicméně k tomu je 

zapotřebí dodat, že taková limitace je pro druhou smluvní stranu 

akceptovatelná v běžném a poctivém obchodním styku jenom 

tehdy, je-li taková limitace formulována symetricky pro obě 

smluvní strany. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že obchodní 

podmínky v uvedeném ustanovení navíc píší o vyloučení nároku na 

náhradu škody nepřímé a následné, přičemž tyto typy škod nejsou 

smluvně obchodními podmínkami definovány. Doporučujeme tedy 

dodefinovat vyjmenované typy škod vyloučené z náhrady a dále, 

aby rovněž druhá smluvní strana měla rovněž limitován, resp. 

vyloučen nárok OTE na náhradu škody. Co se týče samotné výše 

limitu, domníváme se, že předvídatelná škoda, která by mohla 

vzniknout v důsledku porušení povinností Operátora trhu, navržený 

limit pro náhradu škody řádově překračuje. Doporučujeme proto 

tento limit příslušně upravit a aplikovat ho na obě smluvní strany 

ve stejném rozsahu. 

Částečně akceptováno.

Tyto odstavce jsou běžnou součástí obchodních podmínek u institucí podobného charakteru jako OTE v zahraničí 

(operátoři, burzy). Viz např. Article 2.19 EPEX Spot Operational Rules 

(http://static.epexspot.com/document/21895/20130215_EPEX_SPOT_RR_EN.ZIP), Article 4.17 a 4.18 HUPX Market Rules 

(http://w w w .hupx.hu/dl/dow nloads/hupxmarketrules20120823enhupxszb20120007_20120822153223_424900.pdf) 

nebo Article 20 BELPEX Market Rules (http://w w w .belpex.be/index.php?id=46&file=148)

Technické zabezpečení vůči všem potenciálním rizikům by bylo pro Operátora trhu neúměrně finančně náročné, nehledě 

na skutečnost, že se nelze účinně bránit naprosto všem útokům (viz nedávné a úspěšné DDoS ataky na zpravodajské 

servery a bankovní systémy).

Problémy mohou být také způsobeny jedním účastníkem, a tento problém může vyvolat další problémy vůči jiným 

účastníkům vzhledem k tomu, že Operátor trhu vystupuje jako centrální protistrana při zúčtování a vypořádání odchylek, 

denních trhů atp.

Činnosti OTE není možné vidět jen z pohledu jedné komodity. Operátor trhu (mimo jiné) provádí zejména vyhodnocení 

trhu s elektřinou, vyhodnocení trhu s plynem, organizuje krátkodobé trhy, vyplácí podporu podporovaným zdrojům 

energie a spravuje národní rejstřík s emisemi. Není možné, aby problémy v jedné z administrovaných činností OTE (což 

může vést v konečném důsledku k omezení či zastavení všech činností OTE), vyplývajících ze zákona, negativně 

ovlivnily jeho jiné činnosti. Lze tedy říci, že tyto odstavce jsou určitou ochranou trhu s elektřinou a plynem, kde Operátor 

trhu plní jednu z klíčových rolí, na kteých je model obou trhu postaven. OTE také vystupuje jako protistrana uzavřených 

obchodů, tzn. že náhrada škody vůči jednomu subjektu s negativním dopadem na činnosti OTE vyvolá nemožnost plnění 

vůči ostatním subjektům. 

V rámci sjednocení podmínek ze zahraničními tržními místy OTE navrhuje zvýšení na 2 500 000 Kč.

Návrh nového znění bodu 2.1.22:  

Pro účely náhrady škody, za níž Operátor trhu odpovídá, se 

za předvídatelnou úhrnnou škodu, která by mohla vzniknout 

v důsledku porušení povinností Operátora trhu, považuje 

částka maximálně 2 500 000 Kč (dvamiliónypětsettisíc korun 

českých) za období příslušného roku, v němž škoda vznikla. 

V rámci náhrady škody se nenahrazuje ušlý zisk, nepřímé a 

následné škody.

6 2.1.21

Pro účely náhrady škody, za níž Operátor trhu 

odpovídá, se za předvídatelnou úhrnnou škodu, 

která by mohla vzniknout v důsledku porušení 

povinností Operátora trhu, považuje částka 

maximálně 1 000 000 Kč (jeden milión korun 

českých) za období příslušného roku, v němž škoda 

vznikla. V rámci náhrady škody se nenahrazuje ušlý 

zisk, nepřímé a následné škody.

Částku ve výši 1 000 000 Kč považujeme za velmi nízkou a 

neadekvátní k potenciálním škodám, které v souvislosti s činností 

OTE, a. s. mohou vzniknout

Doporučujeme ho vypustit nebo zvýšit limit na 

1 000 000 00a Kč.
Viz reakce v bodě 5)

7 2.1.22

V případě přístupu přes zabezpečené webové 

stránky obchodního portálu CS OTE je uživatel 

povinen se vyvarovat použití automatizovaných či 

jiných strojových přístupů. Operátor trhu je 

oprávněn v opačném případě omezit přístup 

uživatele CS OTE po nezbytně dlouhou dobu. Za 

strojový přístup může být považováno chování, které 

není možné lidskými silami navodit (např. 

krátkodobá a mnohačetná obnovování 

obchodovacích obrazovek, mnohačetné paralelní 

připojení).

Označená část textu není zcela jasná. Jsme toho názoru, že bude-li 

omezen přístup uživatele CS OTE, mělo by omezení přístupu trvat 

po dobu, po kterou trvá porušení této povinnosti uživatelem. 

„Nezbytně dlouhá doba“ v tomto směru není příliš výstižným 

obratem, který připouští jistou nechtěnou interpretační volnost v 

neprospěch „odstřiženého“ uživatele.

Akceptováno.           

Připomínka je částečně správná. Bohužel nelze definovat ani předjímat jaká opatření bude nutno přijmout 

na straně účastníka /např. účastník má nastaveno, i třeba nechtěně, automatizované přístupy a 

provozovatel systému není k dosažení pro odstranění chyby. V tomto případě nelze definovat časovou 

lhůtu/ , aby nebyl systém OTE ochromen cílenými a nevědomými zásahy uživatele CS OTE. Toto opatření je 

obranou trhu proti zneužití jedním účastníkem nebo problémem na straně jeho systému. 

Návrh nového znění bodu 2.1.12 (přesunuto z 2.1.22)

V případě přístupu přes zabezpečené webové stránky 

obchodního portálu CS OTE je uživatel povinen se vyvarovat 

použití automatizovaných či jiných strojových přístupů. 

Operátor trhu je v tomto případě oprávněn omezit přístup 

Smluvního partnera OTE po dobu, po kterou trvá porušení 

této povinnosti Smluvního partnera OTE. Za strojový přístup 

může být považováno chování, které není možné lidskými 

silami navodit (např. krátkodobá a mnohačetná obnovování 

obchodovacích obrazovek, mnohačetné paralelní připojení).

8
2.5.2.5 

nový

Navrhujeme doplnit bod

2.5.2.5 v případě žádosti o prodloužení dodávky je 

datum od rovno datu posledního dne doposud 

platné dodávky

Zdůvodnění: sjednocení s praxí v plynu a zjednodušení procesu pro 

provozovatele i dodavatele.

Částečně akceptováno.                                                                                                                                                                     

CS OTE bude upraven tak, aby požadavek na prodloužení dodávky mohl obsahovat pouze datum od rovno 

datu posledního dne dodávky kromě případu, kdy požadavek na prodloužení dodávky bude podávat 

obchodník místně příslušného distributora. Tomu bude umožněno v situaci, kdy OPM nebude ke dni D 

registrováno v CS OTE (tzn. ke dni D bude toto OPM patřit do sumárního portfolia tohoto místně 

příslušného obchodníka) podat požadavek na prodloužení dodávky s datem od rovným D+1 (jelikož od dne 

D+1 již může být OPM v CS OTE registrováno s jiným dodavatelem).                                                                                                                                                                           

Vzhledem k tomu, že popsanou úpravu momentálně není možné v CS OTE zajistit do doby, kdy je předpokládáno, že 

tyto OPE vstoupí v platnost (1.4.2013), navrhujeme tento bod do stávajících OPE zatím nedoplňovat s tím, že bude 

případně doplněn v rámci příští aktualizace OPE. Popsaná úprava by však v CS OTE byla provedena v nejbližší době.                                     

9 2.5.9.2

2.5.9 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

2.5.9.1 potvrdí v informačním systému operátora 

trhu žádost o změnu dodavatele, operátor trhu 

pokračuje v procesu změny dodavatele,

2.5.9.2 nepotvrdí v informačním systému operátora 

trhu žádost o změnu dodavatele,

operátor trhu proces změny dodavatele ukončí.

Požadujeme zakomponovat ustanovení § 31 a odst. 3 vyhlášky o 

Pravidlech trhu, předposlední větu

(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 15, 

avšak nový dodavatel na základě písemného vyjádření zákazníka, 

ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí 

v informačním systému operátora trhu žádost o změnu 

dodavatele, a to nejpozději do 14.00 hodin osmého pracovního 

dne ode dne informování o plánovaném uskutečnění změny 

dodavatele podle § 30 odst. 8, operátor trhu pokračuje v procesu 

změny dodavatele. Nový dodavatel poskytne písemné vyjádření 

zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě 

operátor trhu proces změny dodavatele ukončí a neprodleně 

informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, všechny 

dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy 

nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které 

jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou 

připojena, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem.

Zdůvodnění:  

Ustanovení vyhlášky nebylo OTE dodržováno, čímž vznikají spory, 

které bude muset řešit ERÚ.

Navrhujeme doplnit 2.5.9.2

2.5.9 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

2.5.9.1 potvrdí v informačním systému operátora 

trhu žádost o změnu dodavatele, operátor trhu 

pokračuje v procesu změny dodavatele,

2.5.9.2 nepotvrdí v informačním systému 

operátora trhu žádost o změnu dodavatele,

operátor trhu proces změny dodavatele ukončí.

2.5.9.3 podmínky dle Pravidel trhu se považují za 

splněné, pokud nový dodavatel zašle 

Operátorovi trhu písemné vyjádření zákazníka, 

že zákazník hodlá změnit dodavatele

Neakceptováno.                                                                                                                                                                                 

Pravidla trhu v ustanovení §30a odst. (3) uvádí, že "Nový dodavatel poskytne písemné vyjádření zákazníka 

na vyžádání operátorovi trhu." OTE si sice tedy může vyžádat, ale nemá povinnost vyžadovat po novém 

dodavateli písemné stanovisko, které by dokládalo, že zákazník s požadovanou změnou dodavatele 

souhlasí. Z pohledu OTE je předpokládáno, že pokud nový dodavatel v uvedeném případě potvrdí v CS OTE 

žádost o změnu dodavatele, ke které předtím stávající dodavatel podal žádost o pozastavení procesu 

změny dodavatele dle §30 odst.15, tak nový dodavatel disponuje písemným vyjádřením zákazníka, kterým 

tuto svou akci (za kterou je zodpovědný) je schopen doložit.  Pokud by OTE mělo vyžadovat ke každé takové 

situaci i písemné doložení stanoviska zákazníka, proces změny dodavatele by to zdržovalo. OTE musí v 

termínu dle Pravidel trhu §30a odst.(4) oznámit výsledek požadavku na změnu dodavatele dotčeným 

subjektům, OTE tedy nemůže odložit výsledek vyhodnocení (tzn. schválení/zamítnutí) požadavku na změnu 

dodavatele do doby, než bude operátorovi doručen případný písemný dokument obsahující stanovisko 

zákazníka či než se vyřeší případný spor.

10
2.5.10.4 

nový

Navrhujeme přidat bod:                                                       

Operátor trhu zasílá každý den provozovatelům 

seznam OM, u kterých došlo v daném dni ke změně 

dodavatele s určením, kdo je v IS OTE přiřazen jako 

dodavatel do daného OM. Dále Operátor trhu 

zasílá každý den subjektům, které se účastnili pro 

dané OM procesu změny dodavatele s 

požadovanou účinností v tomto dni seznam 

s určením, zda jsou nebo zda nejsou dodavateli pro 

dané OM.

Proces změny dodavatele se stal velmi složitým. K účinnosti 

stejného dne může žádat o změnu dodavatele více subjektů. 

Některá ZD může být zastavena, mohou být podány odpory, může 

být odstoupeno od smluv z různých důvodů. Provozovatelé jsou 

dnes nuceni na základě všech zpráv zasílaných OTE provádět 

stínové vyhodnocování těchto zpráv s cílem dobrat se konečného 

výsledku. Proto by bylo vhodnější, aby OTE vyjížděl automaticky 

sestavy ve dni D všech OPM s dodavateli, u kterých byla v tomto 

dni provedena ZD. Chápeme, že jde o IT úpravu a proto navrhuje 

odklad účinnosti tohoto bodu do doby provedení této IT úpravy.

Neakceptováno.                                                                                                                                                                                     

CS OTE již umožňuje funkcionalitu s podobným smyslem. Pokud je k OPM k stejnému datu účinnosti podán 

požadavek na změnu dodavatele od více subjektů, případně pokud je k OPM, pro které dosud nebyl 

vyhodnocen dříve podaný požadavek na změnu dodavatele (požadavek číslo 1), podán další požadavek na 

změnu dodavatele (požadavek číslo 2) od jiného subjektu, který zahrnuje období požadavku č.1, systém 

operátora trhu zasílá prostřednictvím zprávy s msgcode 179 informaci o změně dodavatele na DALŠÍ 

dotčené subjekty (ne přímo zúčastněné subjekty v dané workflow změny dodavatele).  Zpráva 179 je 

zasílána na další dotčené subjekty po každé akci (vyjádření PDS, vyjádření SZ, vyhodnocení požadavku na 

změnu dodavatele atd.) provedené v rámci procesu změny dodavatele u OPM. Tato zpráva 179 je zasílána 

provozovateli např. i v případě, kdy požadavek na změnu dodavatele byl schválen, ale následně byl 

schválen i požadavek jiného subjektu pro dotčené období nebo jeho část. Informaci o konečném výsledku 

přiřazení/nepřiřazení subjektu k OPM na pozici dodavatele tedy všechny dotčené subjekty z CS OTE 

dostávají.
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4.1.9 + 

4.9.8

4.1.9 V případě, že dojde z technických důvodů ke 

znemožnění vyhodnocení DT, budou o této

skutečnosti účastníci DT informováni a Operátor 

trhu rozhodne o systémové anulaci zadaných

nabídek / poptávek

4.9.8 V případě technických či jiných důvodů, které 

povedou k sesouhlasení a následnému

zúčtování pouze pro jednu tržní oblast (CZ) nebo 

pro propojené dvě tržní oblasti (CZ – SK),

Operátor trhu informuje účastníky krátkodobého 

trhu prostřednictvím uživatelského rozhraní o

novém času uzavírky, času zveřejnění výsledků a 

formě vyhodnocení DT.

Požadujeme doplnit do bodů 4.1.9 + 4.9.8 – detailní popis, co se v 

těchto případech stane, kdo, kdy, jakým kanálem podá jakou 

zprávu.                  Účastníci trhu se na tyto skutečnosti musí 

připravit. Potřebují vědět, v jakém okamžiku mají očekávat jakou 

zprávu a jaký je důsledek.

Neakceptováno

Zdůvodnění : V tomto případě došlo pouze k přeformulaci textu bez změny podstaty. Veškerá komunikace 

je standardně prováděna v tomto případě prostřednictvím všech komunikačních kanálů a uživatelských 

rozhraní, uvedených v bodu 2.1.8 (vývěska obchodního portálu, zabezpečený e-mail a zpráva 

prostřednictvím automatické komunikace) .

Popis procedur, časů a oznámení, která jsou spojena se záložními řešeními Market coupling včetně 

vyhlašování Druhé aukce, budou uveřejněna a k dispozici účastníkům trhu na veřejných webových 

stránkách OTE.

12 4.9.13.

Druhá aukce z důvodů uvedených v bodech 4.9.9.2 a 

4.9.9.3 OPE je přístupná všem

účastníkům DT, a to pouze pro změnu / zadání 

nabídek / poptávek v hodinách, ve kterých

došlo k dosažení nebo překročení prahových 

hodnot marginálních cen; v ostatních hodinách

jsou hodnoty bez možnosti změny. Změna / zadání 

nabídek / poptávek pro výše uvedené

hodiny by měly být zadávány s cílem dosažení 

marginální ceny v intervalu uvnitř rozsahu

prahových hodnot dle bodu 4.9.8. Opačný postup 

může být posouzen jako manipulace

s trhem anebo nekalé praktiky.

Bude toto umožněno, nebo to systém ohlídá a nedovolí zadat? Co 

znamenají prahové hodnoty dle bodu 4.9.8? Navrhujeme lépe 

popsat, aby byl text naprosto zřejmý

Zdůvodnění:

Považujeme text bodu 4.9.13 za ne zcela jasný, což by vedlo ke 

sporům a zbytečným reklamacím

Neakceptováno. 

Vysvětlení, zdůvodnění: 

1. zadávání nabídek v hodinách, které nejsou pro druhou aukci otevřeny,  není systémově umožněno. 

2.prahové hodnoty viz bod 4.9.10  - (patrně připmínkována původní verze OP) angl ekvivalent  -  threshold 

reached -   Reopening of the order books, tedy výše ceny,  -150  a +500 EUR/MWh, při jejichž dosažení či 

překročení může být vyhlášena druhá aukce a účastníci jsou vyzváni k úpravě nabídek v hodinách, v nichž k 

překročení došlo.   

Popis procedur, časů a oznámení, která jsou spojena se záložními řešeními Market coupling včetně 

vyhlašování Druhé aukce, budou uveřejněna a k dispozici účastníkům trhu na veřejných webových 

stránkách OTE.

13
4.10.3.3 

nový

Chtěli bychom doplnit bod

4.10.3.3 prostřednictvím Helpdesku 

Pokud se obchodník nemůže do systému připojit z důvodů na své 

straně (výpadek it a podobně), pak by použití Help desku byl 

správným řešením

Neakceptováno.

Požadavek byl již v minulosti několikrát vznesen, požadovaný  režim zprostředkovaného zadávání 

prostřednictvím Help Desk by představoval porušení zavedených a platných  bezpečnostních opatření, 

vyplývajících z principů zabezpečeného přístupu do CS OTE. Vnímáme zde velké riziko možných sporů či 

možnost zneužití. 

14 6.6.1

Smluvní partneři OTE provádí registraci svých nových 

uživatelů CS OTE prostřednictvím jimi pověřených 

osob (s platným certifikátem).

V současnosti nemáme určeny pověřené osoby, které zajišťují 

registraci svých nových uživatelů. Rozumíme tomu správně, že 

příslušné osoby uvedené u jednotlivých smluv jako „Osoby 

oprávněné ke komunikaci v oblasti smluvní a provozní“ splňují 

definici pověřených osob. Pokud ano, doporučujeme doplnit tento 

předpoklad do definice „pověřené osoby“ v rámci obchodních 

podmínek (článek 1.1.60).

Neakceptováno.                                                                                                                                                                                          

Pojem "Osoba oprávněná ke komunikaci v oblasti smluvní a provozní" uvedený ve smlouvách není totožný s 

pojmem "Pověřená osoba" dle článku 1.1.60.                                                                                                                                                                       

Každý RÚT by měl mít v CS OTE určenu pověřenou osobu, která dle definice v článku 1.1.60 OPE je oprávněna 

spravovat uživatelské účty smluvního partnera OTE, přičemž správou uživatelských účtů se rozumí zakládání 

nových uživatelských účtů včetně registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace. O aktivaci 

pověřené osoby v CS OTE (pokud ji RÚT dosud aktivovanou nemá) lze požádat prostřednictvím formuláře č.2 

ŽÁDOST O NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ POVĚŘENÝM OSOBÁM, který je součástí přílohy č.2 OPE.                                                                                                                                                                       

V současné době je v případě uzavření nových smluv informace, že alespoň jedna osoba musí být 

pověřená, obsažena v příloze č.2, resp.3 smlouvy – Osoby oprávněné ke komunikaci.

15 9.4.20

V případě dotazu na data starší než 5 měsíců od

okamžiku podání dotazu do CS OTE je Smluvní

partner povinnen vyžádat s i souhlas Operátora

trhu.

Je pochopitelná snaha OTE zabránit zahlcení systému hromadným 

dotazem na data, u jednotlivých dotazů však takové omezení 

nemá opodstatnění. Je běžnou praxí, že je třeba dohledat data 

starší než 5 měsíců a u jednotlivých případů by toto vyžadování a 

vydávání souhlasu znamenalo naopak zbytečnou zátěž nejen 

tazatele, ale i OTE.

Návrh: doplnit text o slovo hromadného.      

V případě hromadného dotazu na data starší než 

5 měsíců od okamžiku podání dotazu do CS OTE 

je Smluvní partner OTE povinen vyžádat si 

souhlas Operátora trhu. 

Akceptováno částečně.

CS OTE poskytuje tato data běžně. Pokud chce účastník garanci těchto dat, musí se dohodnout s Operátorem trhu na 

způsobu vyřízení dotazu. Část 9.4.20 přeformulována. 

Návrh nového znění bodu 9.4.20: "V případě dotazu na data 

starší než 5 měsíců od okamžiku podání dotazu do CS OTE je 

Smluvní partner OTE v rámci garance obdržení dat povinen 

dohodnout se s Operátorem trhu na způsobu vyřízení dotazu."

16 9.4.18

Velikost odchozích zpráv z CS OTE je omezena 

technickými možnostmi daného   komunikačního 

kanálu.

Dopady navrženého ustanovení na smluvní partnery nám nejsou 

jasné. Požadujeme doplnit, že běžná/standardní výměna zpráv 

tímto není nijak dotčena.

Akceptováno.                                                                                                                                                                                 

Zasílání dat ve standarním objemu nebude tímto dotčeno.                                                                                  

Návrh nového znění bodu 9.4.18: "Velikost odchozích zpráv z CS 

OTE je omezena technickými možnostmi daného 

komunikačního kanálu.  Výměna zpráv ve standardním 

objemu tímto není dotčena."




