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

1.
 2.1.18
2.1.19
2.1.20

Domníváme se, že ustanovení 
odstavců 2.1.18, 2.1.19. a 2.1.20. 
zakládají mezi smluvními 
stranami značnou nerovnováhu 
ve prospěch OTE, a.s. Jakkoli 
jsme si vědomi zvyšujícího se 
rizika neoprávněných zásahů do 
CS OTE, nesouhlasíme s tím, 
aby se OTE a.s. takto zásadně 
zříkalo odpovědnosti za 
způsobené škody a jakkoli 
omezovalo výši náhrady škody. 
Naopak jsme názoru, že je plně 
odpovědností OTE, a.s., aby 
aktivně neoprávněným zásahům 
předcházelo a CS OTE technicky 
zabezpečovalo. V opačném 
případě by se tyto úpravy 
obchodních podmínek daly 
považovat za zneužití postavení 
OTE vůči ostatním účastníkům 
trhu s plynem, kteří mají 
zákonnou povinnost využívat 
služeb OTE, a.s. a měli by tedy 
mít garanci, že jim bude škoda v 
plné výši nahrazena.

Navrhujeme odstavce 2.1.18, 2.1.19. a 
2.1.20. vypustit

Neakceptováno.

Operátor trhu se vždy snaží aktivně neoprávněným zásahům předcházet. 
Technické zabezpečení systému OTE proti všem potenciálním rizikům by 
neúměrně zatěžovalo nákladovou stránku a prodražilo by se provozování celého 
systému.

Naopak, pokud by CS OTE nemohlo systém řízeně vypnout v případě hrozícího 
nebezpečí, pak ani v tomto případě by se nejdnalo o rovné postavení (subjekty 
by měly větší práva než OTE, které provozuje systém pro poskytování dat v 
souladu s energetickou legislativou).

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.

K problematice vyšší moci: Operátor trhu pracuje jako prostředník mezi 
účastníky trhu. Uvedená ustanovení mají 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 provozovatele soustavy dle EZ, kdy není zodpovědný za 
události při stavech nouze. 

Návrh nového znění odst. 2.1.20:

2.1.20 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 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. 

2. 2.1.20

Pro účely náhrady škody, za níž 
Operátor trhu odpovídá, se za 
předvídatelnou úhrnnou škodu, 
která by mohla vzniknout v 
důsledku porušení povinnosti 
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

Návrh změny: 
1) vypuštění tohoto ustanovení z 
Obchodních podmínek OTE, a. s. nebo
2) zvýšení částky na 10 000 000 000 Kč. 

Pro účely náhrady škody, za níž Operátor 
trhu odpovídá, se za předvídatelnou úhrnnou 
škodu, která by mohla vzniknout v důsledku 
porušení povinnosti Operátora trhu, považuje 
částka maximálně 10 000 000 000 Kč (deset 
miliard korun českých) za období 
příslušného roku, v němž škoda vznikla. V 
rámci náhrady škody se nenahrazuje ušlý 
zisk, nepřímé a následné škody. 

Odůvodnění: 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

Akceptováno částečně.

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.Z
IP), Article 4.17 a 4.18 HUPX Market Rules 
(http://www.hupx.hu/dl/downloads/hupxmarketrules20120823enhupxszb201200
07_20120822153223_424900.pdf) nebo Article 20 BELPEX Market Rules 
(http://www.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).

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 částky na 2 500 000 Kč.

Návrh nového znění odst. 2.1.19:

2.1.19 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 určitého výsledku. 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 je tato škoda 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 OPP. 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.

Návrh nového znění odst. 2.1.21:

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 2 500 
000 Kč (dvamilionypětsettisíc korun českých) za období příslušného 
roku, v němž škoda vznikla. V rámci náhrady škody se nenahrazuje 
ušlý zisk, nepřímé a následné škody.



3. 2.5.

 Bod 2.5 navrhujeme rozšířit o 
bod 2.5.x, ve kterém bude 
uvedeno kdo, jak a v jakých 
lhůtách rozhodne o konečném 
dodavateli v případě, že bude o 
OM žádat více obchodníků.  

Odůvodnění: V obchodních podmínkách 
OTE není nikde uvedena zodpovědnost ani 
postup OTE při sporu, kdy bude o OM žádat 
více obchodníků

Neakceptováno.

Problém při více změnách dodavatele řeší část 2.5.23 OPP, ze kterého je 
zřejmé, který obchodník bude do OPM dodávat. Protože jsou podmínky 
definovabé takto konkrétně, nemůže ke sporu mezi obchodníkem a OTE dojít. 
V případě nutnosti lze postup reklamovat - viz část 8 OPP.

4. 2.6.2.1 

– poslední věta: K tomuto datu 
bude dodávka do OPM zkrácena. 
Návrh: doplnit text: Datum 
zkrácení je posledním dnem 
dodávky.

Odůvodnění: doplnit text tak, aby bylo zcela 
jasné, že datum uvedené v žádosti o 
zkrácení je posledním dnem, kdy dodávka 
ještě trvá. Bude-li vyplněno např. 15. května, 
tak dodavatel 15. května ještě dodává a 
nedodává do OPM až od 16. května

Akceptováno.

Odstavec 2.6.2.1 přeformulován.

Návrh nového znění odst. 2.6.2.1: 

2.6.2.1 v případě standardního zkrácení podle § 53a odst. 1 Pravidel 
trhu a v případě zkrácení dodávek z důvodu odstoupení od smlouvy 
podle § 11a odst. 3 a 4 EZ nové datum ukončení dodávek do OPM (jak 
do položky „datum od“, tak do položky „datum do“). Datum ukončení 
dodávek je posledním dnem dodávky.

5. 2.6.4

poslední věta: Pokud je na OPM 
přiřazen v dotčeném období jiný 
dodavatel, je požadavek o 
prodloužení dodávek odmítnut s 
uvedením důvodu a termínu od 
kdy je na OPM přiřazen jiný 
dodavate

OTE dosud sděloval důvod zamítnutí (dle 
číselníku), nově má sdělovat i termín, tedy 
datum. Jedná se o zcela novou informaci 
mimo číselník. Jsou si toho všichni vědomi?

Neakceptováno (filozofická otázka).

O rozsahu poskytovaných dat byli všichni účastníci informováni více než 1 
měsíc před začátkem roku. Takto je systém nastaven a funguje od 1.1.2013.

6  8.5.1.9 

nejpozději do 3 měsíců po 
termínu změny dodavatele ….. 
Návrh: zrušit text: do 3 měsíců

Odůvodnění: Co se stane v případě, když 
bude chyba zjištěna později, např. na 
základě fakturace u OPM s měřením typu C, 
tedy až s 11 měsíční prodlevou? Takové 
chyby se nedají reklamovat?
Termín konečného zúčtování odchylek by v 
tomto neměl hrát roli, i když je to pro OTE v 
případě vyřešení před konečným zúčtováním 
odchylek ideální

Neakceptováno.

OTE provádí vyhodnocení odchylek podle platné legislativy. Posledním 
termínem pro zohlednění spotřeb za daný měsíc je závěrečné měsíční 
vyhodnocení (v M+4). Žádné další vyhodnocení odchylek Operátor trhu po tomto 
termínu neprovádí.

Současně je též účinné ustanovení 8.1.13 OPP.

7  9.3.19 

– 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. 
Návrh: doplnit text o slovo 
hromadného

Odůvodnění: 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 zbytečné zatížení 
systému nejen tazatele, ale i OTE

Akceptováno částečně.

CS OTE poskytuje tato data běžně. Pokud chce účastník garanci těchto dat, 
musí se dohodnout s Operátorem trhu na způsobu vyřízení dotazu. Odstavec 
9.3.19 přeformulován.

Návrh nového znění odst. 9.3.19:

9.3.19 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.




