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Dotčené ustanovení Připomínka/Zdůvodnění Návrh na nové znění - ERU Návrh na vypořádání Zdůvodnění Vyjádření ERU Vyjádření OTE

1 ČEZ, a.s. 10.9.3

10.9.3 Operátor trhu je oprávněn dočasně nebo trvale zamezit Subjektu zúčtování 

účast na Organizovaném krátkodobém trhu, pokud zjevně a opakovaně porušuje 

ustanovení uvedená v OPP, bezpečnost provozu a jeho jednání nebo činnost 

ohrožuje provoz CS OTE nebo aktivity ostatních Smluvních partnerů OTE. Za 

takovéto jednání může být považováno i použití automatizovaných či jiných 

strojových přístupů, tedy chování, které není možné lidskými silami navodit (např. 

krátkodobá a mnohačetná obnovování obchodovacích obrazovek a modifikace 

nebo zadávání nabídek, mnohačetné paralelní připojení). 

Skupina ČEZ působí na řadě trhů napříč zeměmi EU a v posledních letech sledujeme trend, 

kdy je kladen větší a větší důraz na strojové a automatické obchodování. Burzy pak 

požadavkům na algoritmické obchodování vycházejí vstříc a upravují své systémy tak, aby 

respektovaly technologické změny na trhu. Jako typickým příkladem energetických burz, 

které algoritmické obchodování umožňují, mohou být uvedeny významné evropské burzy 

EPEX SPOT nebo NORD POOL

V případě Obchodních podmínek operátora trhu bychom proto spíše očekávali úpravu již 

stávajícího znění obchodních podmínek, než další prohlubování omezování automatického 

obchodování/přístupu do CS OTE, kdy v části 2.1 Zabezpečený přístup do CS OTE je 

definováno (obdobné ustanovení je pak uplatněno i v Obchodních podmínkách OTE, a.s. pro 

elektroenergetiku):

„2.1.16 V případě přístupu přes zabezpečené webové stránky obchodního portálu CS OTE je 

uživatel povinen se vyvarovat použití automatizovaných nebo jiných strojových přístupů. 

Operátor trhu je oprávněn omezit přístup Smluvního partnera OTE k CS 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 

mnohočetná obnovování obchodovacích obrazovek, mnohačetné paralelní připojení).

2.1.17 Automatizované a strojové přístupy do CS OTE jsou povoleny pouze pro komunikaci s 

CS OTE prostřednictvím automatické komunikace SOAP nebo elektronické pošty (SMTP). „

Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme, aby došlo jak k vypuštění nové části v bodě 

10.9.3, tak aby byly zahájeny diskuze nad možností strojového a automatického 

obchodování v CS OTE jak v odvětví plynárenství, tak v odvětví elektroenergetiky. 

10.9.3. Operátor trhu je oprávněn dočasně nebo trvale zamezit 

Subjektu zúčtování účast na Organizovaném krátkodobém trhu, pokud 

zjevně a opakovaně porušuje ustanovení uvedená v OPP, bezpečnost 

provozu a jeho jednání nebo činnost ohrožuje provoz CS OTE nebo 

aktivity ostatních Smluvních partnerů OTE.

Neakceptováno

Operátor trhu jako organizátorem krátkodobého trhu je 

odpovědný za transparentní, nediskriminační a bezpečnou 

správu trhů. Používání automatizovaných či strojových 

přístupů v nadměrné míře může negativně ovlivnit 

bezpečnost nejen provozu těchto trhů a obchodování 

ostatních účastníků, ale i provoz CS OTE. Z tohoto důvodu 

jsou v ustanovení 10.9.3 OPP explicitně uvedeny 

automatizované a strojové přístupy. 

OK
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plynárenská a.s.
3.2.2.

3.2.2 Za účelem vypořádání uzavřených obchodů na organizovaném krátkodobém 

trhu je SZ (účastník organizovaného krátkodobého trhu) povinen zřídit k účtu v 

CZK definovanému ve smlouvě o zúčtování odchylek právo k inkasu ve prospěch 

Operátora trhu a tento bankovní účet spolu s právem k inkasu po dobu platnosti 

smlouvy o zúčtování odchylek udržovat aktivní. Pro účely vypořádání 

organizovaného krátkodobého trhu v EUR musí mít účastník trhu s plynem zřízen 

účet v měně EUR u bank akceptovaných Operátorem trhu uvedených v seznamu 

zveřejněném na webu OTE s právem k inkasu ve prospěch Operátora trhu. Pokud 

takový účet účastník organizovaného krátkodobého trhu nezřídí, Operátor trhu s 

ním vypořádává organizovaný krátkodobý trh v CZK.

Nová úprava bodu 3.2.2 dává OTE absolutní volnost ve volbě akceptovaných bank, a to 

včetně toho, že se OTE daný institut rozhodne monopolizovat a určí si např. banku jen jednu. 

Pražská plynárenská preferuje v rámci zachování transparentnosti smluvních vztahů stávající 

právní úpravu, ale pokud by mělo i přesto dojít k navrhované změně je třeba v obchodní 

podmínkách blíže rozvést, proces stanovení a změny přípustné banky především s ohledem 

na dostatečnou časovou flexibilitu pro přizpůsobení se dotčených subjektů. S ohledem na 

termíny pro především vypovídání stávajících bankovních smluv musí být dán pro dotčené 

subjekty dostatečný časový prostor pro změnu. Není možné připustit, aby OTE jeden den 

zveřejnilo nový seznam a další den po dotčených subjektech požadovalo jeho dodržování.

Zachovat stávající právní úpravu, nebo upřesnit proces, jakým bude 

probíhat zveřejňování a následné aktualizace seznamu akceptovaných 

bank ze strany OTE, a to včetně termínů, do kterých budou dotčené 

subjekty muset případně provést potřebné změny. Zde by s ohledem 

na jednání s bankami a vypovídání a uzavírání smluv měl být nastaven 

proces, tak aby zveřejnění seznamu bylo alespoň s měsíčním 

předstihem před účinností.

Neakceptováno

Smyslem úpravy bodu 3.2.2 bylo umožnit operátorovi trhu 

větší flexibilitu při rozšiřování portfolia bank a vyjít tak vstříc 

požadavkům účastníků trh, kteří využívají vypořádání v 

měně EUR.  

V rámci obchodních podmínek upřesnit proces, jakým bude 

probíhat zveřejňování a následné aktualizace seznamu 

akceptovaných bank ze strany OTE, a to včetně termínů, do 

kterých budou dotčené subjekty muset případně provést 

potřebné změny. 

Textace do OPP doplněna:

3.2.2 Za účelem vypořádání uzavřených obchodů na organizovaném 

krátkodobém trhu je SZ (účastník organizovaného krátkodobého trhu) 

povinen zřídit k účtu v CZK definovanému ve smlouvě o zúčtování 

odchylek právo k inkasu ve prospěch Operátora trhu a tento bankovní 

účet spolu s právem k inkasu po dobu platnosti smlouvy o zúčtování 

odchylek udržovat aktivní. Pro účely vypořádání organizovaného 

krátkodobého trhu v EUR musí mít účastník trhu s plynem zřízen účet v 

měně EUR u bank akceptovaných Operátorem trhu uvedených v 

seznamu zveřejněném na webu OTE s právem k inkasu ve prospěch 

Operátora trhu. Pokud takový účet účastník organizovaného 

krátkodobého trhu nezřídí, Operátor trhu s ním vypořádává 

organizovaný krátkodobý trh v CZK. O aktualizaci seznamu 

akceptovaných bank pro vypořádání v EUR informuje Operátor trhu 

účastníky způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě odebrání 

banky ze seznamu tak učiní nejméně 30 kalendářních dnů předem.
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7.6.1.4

7.6.1. Operátor trhu má právo uzamknout subjekt zúčtování z důvodu

7.6.1.4 pozbytí oprávnění nebo možnosti dodávat plyn dle příslušného ustanovení 

Pravidel trhu

Pravidla trhu dnes neobsahují žádnou úpravu např. ohledně pozbytí oprávnění dodávat plyn, 

taková pravomoc vychází pouze ze zákona. Základní práva a povinnosti subjektu mohou být 

vždy stanoveny pouze zákonem a dnes v Pravidlech trhu ani nic takového nenacházíme.

7.6.1.4 pozbytí oprávnění nebo možnosti dodávat plyn dle EZ. Neakceptováno

Bod 7.6.1.4 je navržen  v souladu s § 118, odst. 5, Vyhl. č. 

349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem: 

"Rychlá změna dodavatele plynu podle § 116 odst. 3 až 5 a § 

117 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde 

dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat 

nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční 

soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávky plynu. V těchto případech 

pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl 

oprávnění nebo možnost plyn dodávat nebo nemá zajištěnu 

službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě 

dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách 

dodávky plynu, možnost nominovat, přenášet a přebírat 

odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s 

plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci, 

včetně výčtu EIC kódů odběrných míst, jichž se daná 

skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s 

plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Postup podle § 116 odst. 2 se nepoužije.

S ohledem na to, že vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 

plynem provádí energetický zákon, navrhujeme upravit dotčené 

ustanovení na následující znění: 

7.6.1.4 pozbytí oprávnění nebo možnosti dodávat plyn dle 

příslušného ustanovení Pravidel trhu, které provádí energetický 

zákon. 

OK,  zapracováno do OPP:

7.6.1.4 pozbytí oprávnění nebo možnosti dodávat plyn dle příslušného 

ustanovení Pravidel trhu, které provádí energetický zákon. 
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10.1.2

10.1.2 Tato kapitola OPP má za cíl posílit transparentnost a důvěru v Organizovaný 

krátkodobý trh, v jeho cenové mechanismy a referenční ceny, a přispět tak ke 

zvýšení přínosu pro koncové spotřebitele a zamezit nekalým praktikám mající 

dopad na tento trh a jeho Produkty.

Obchodní podmínky OTE pro plynárenství jsou součástí smluvního ujednání operátora trhu 

se smluvními účastníky trhu na úrovni soukromoprávního vztahu, tedy mají definovat 

podmínky naplňování tohoto smluvního vztahu. Ve vztahu k otázkám Nařízení REMIT se 

jedná o pravidla služby poskytování údajů do systému ACER ze strany operátora trhu 

namísto účastníků trhu podle Nařízení REMIT, kteří jsou účastníky krátkodobého trhu. Nově 

navržené úpravy bodu 10 však zcela přesahují takto stanovená pravidla a snaží se o další 

definování povinností účastníků trhu podle Nařízení REMIT. To vše je podle našeho názoru 

nad rámec samotného Nařízení REMIT.

Ustanovení 10.1.2 nestanovuje žádné pravidlo chování, ale jde jen o proklamaci toho, že je 

třeba zvýšit důvěryhodnost krátkodobého trhu. Ustanovení je nadbytečné a nicneříkající, 

pokud se jedná o pravidla, která by měla obsahovat obchodní podmínky.

Vypustit znění bodu bez náhrady.                             Neakceptováno

Navržené ustanovení  informuje účastníky trhu o účelu a  

dopadech kapitoly 10 OPP, která reflektuje nejen roli 

Operátor trhu jako subjekta zajišťující reporting obchodních 

údajů jménem účastníků trhu (tzv. Registered Reporting 

Mechanism  -  "RRM"), ale zejména status organizátora 

krátkodobého trhu, který je  dle čl. 15 Nařízení REMIT  

povinný stanovit příslušná opatření  pro zjišťování nekalých 

praktik na jím provozovaných trzích. Z tohoto důvodu byla 

kapitola 10 revidována a účastníci trhu jsou informováni, že  

pro krátkodobé trhy OTE platí pravidla daná Nařízením 

REMIT (článek 3 a článek 5 Nařízení REMIT) a jsou k 

dodržování těchto pravidel vázáni. 

OK
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10.3 10.3 Nakládání s důvěrnými informacemi

Obchodní podmínky OTE pro plynárenství jsou součástí smluvního ujednání operátora trhu 

se smluvními účastníky trhu na úrovni soukromoprávního vztahu, tedy mají definovat 

podmínky naplňování tohoto smluvního vztahu. Ve vztahu k otázkám Nařízení REMIT se 

jedná o pravidla služby poskytování údajů do systému ACER ze strany operátora trhu 

namísto účastníků trhu podle Nařízení REMIT, kteří jsou účastníky krátkodobého trhu. Nově 

navržené úpravy bodu 10 však zcela přesahují takto stanovená pravidla a snaží se o další 

definování povinností účastníků trhu podle Nařízení REMIT. To vše je podle našeho názoru 

nad rámec samotného Nařízení REMIT.

Daná ustanovení kapitoly 10.3  jsou nepřesnou a velice volnou redefinicí pravidel přesně 

vymezených přímo Nařízením REMIT, takže vytváří novou úpravu pravidel nad rámec 

samotného Nařízení REMIT. Úprava nařízení REMIT pro nakládání s důvěrnými informacemi 

a zákaz manipulace s trhem je dnes zcela dostatečná. Obchodní podmínky OTE navíc nejsou 

místem, kde se měla případná národní úprava redefinovat, byť jen ve vztahu ke 

krátkodobému trhu. Ustanovení jsou ve svém výsledku nadbytečná a matoucí, protože 

pravidla musí účastníci krátkodobého trhu dodržovat již podle Nařízení REMIT a obchodní 

podmínky nemohou danou problematiku upravovat jinak.

Vypustit znění bodu bez náhrady.                             Neakceptováno

Bod 10.3. je součástí OPP  v souladu s povinností operátora 

trhu dle čl. 15 Nařízení REMIT zajistit příslušná opatření, aby 

nedocházelo k manipulaci trhu a zneužití důvěrných 

informací na jím provozovaných trzích. Rozsah a účel bodu 

10.3 nepřekračuje ani nezužuje pravidla uvedená v Nařízení 

REMIT. Má za cíl upozornit účastníky trhu, že i na trzích 

organizovaných OTE jsou tyto pravidla závazná. 

OK

Připomínky k Obchodním pomínkám společnosti OTE, a.s., pro plynárenství
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10.9 10.9 Dohled operátora trhu

Obchodní podmínky OTE pro plynárenství jsou součástí smluvního ujednání operátora trhu 

se smluvními účastníky trhu na úrovni soukromoprávního vztahu, tedy mají definovat 

podmínky naplňování tohoto smluvního vztahu. Ve vztahu k otázkám Nařízení REMIT se 

jedná o pravidla služby poskytování údajů do systému ACER ze strany operátora trhu 

namísto účastníků trhu podle Nařízení REMIT, kteří jsou účastníky krátkodobého trhu. Nově 

navržené úpravy bodu 10 však zcela přesahují takto stanovená pravidla a snaží se o další 

definování povinností účastníků trhu podle Nařízení REMIT. To vše je podle našeho názoru 

nad rámec samotného Nařízení REMIT.

Operátor trhu není a ani podle pravidel Nařízení REMIT nemůže být dohledovým orgánem 

nad dodržováním Nařízení REMIT, a to ani z pozice toho, že je organizátorem nějakého 

dílčího trhu. Dohledovým a dozorovým orgánem je pouze národní regulátor, tedy ERÚ, který 

tak činí na základě práv a povinností podle energetického zákona. Navrhované ustavení 

významně překračuje jak druh ustanovení, která mají svým charakterem obsahovat 

obchodní podmínky, tak i práva a povinnosti operátora trhu, který je rovnocenným 

účastníkem trhu a nikoliv veřejnoprávním dozorovým orgánem nad Nařízením REMIT. 

Operátor trhu stejně jako jiní účastníci trhu podle Nařízení REMIT má povinnost nahlásit ERÚ 

případné podezření z porušení Nařízení REMIT, pokud ho zjistí při výkonu svých činností. 

Operátor trhu nemá vůbec žádnou pravomoc určovat povinnost svým smluvním stranám 

hlásit dané podezření. Pokud by dané zjištění mohlo ohrozit fungování krátkodobého trhu, je 

povinností operátora trhu o případném podezření informovat ERÚ tak, aby nebyl ohrožen 

trh s plynem a elektřinou, avšak operátor trhu není oprávněn dané informace po svých 

účastnících požadovat, ani si dále tyto informace analyzovat a vyvozovat z nich závěry o 

zneužívání důvěrných informací a zákazu manipulace s trhem. Takovéto rozhodování o 

případné vině nebo nevině daného podezřelého náleží jen ERÚ, potažmo soudu.

Vypustit znění bodu bez náhrady.                             Neakceptováno viz. komentář k připomínce č. 4 (bod 10.1.2 OPP) OK


