
Č.p. Subjekt Bod Připomínka/Zdůvodnění Návrh na vypořádání Zdůvodnění Návrh na nové znění - OTE

Bod 4. 11.9, jak je v připomínce ČEZ uveden, se v OPP nenachází.

Nicméně obecně lze k uvedené připomínce uvést:

Není primárním cílem operátora trhu limitovat účastníky trhu při zadávání nabídek. Nicméně je třeba si 

uvědomit, že zadávání nabídek prostřednictvím strojových či jiných přístupů je dodatečným nástrojem nad 

rámec ručního zadávání nebo prostřednictvím nástrojů standardní automatické komunikace. 

Strojové zadávání nabídek může být účastníky trhu zneužíváno, a tak znemožňovat obchodování ostatním 

účastníkům trhu, kteří nemají nástroje jak obchodování podobného charakteru docílit. Dále zneužití tohoto 

nástroje může vést i k ohrožení provozuschopnosti celého systému.

Operátor trhu musí z pohledu ochrany celého trhu proto operativně reagovat na změny na trhu, počet 

účastníků trhu a změny v IT systémech účastníků trhu, které by vedly omezování provozu CS OTE nebo 

nepřiměřeně omezovaly možnost obchodování ostatním účastníkům trhu.

Není také vhodné dopředu nastavovat striktní pravidla, které by takovému obchodování bránily. Tato pravidla 

se také mohou měnit s počtem účastníků trhu, kteří takovýto způsob obchodování používají a s počtem 

zadávaných nabídek za jednu sekundu nebo minutu. 

Cílem navrhovaného ustanovení je tedy efektivně i z pohledu investovaných nákladů včas regulovat 

robotizované přístupy, a zachovat tak přístup všech účastníků trhu k obchodním platformám OTE bez 

negativnách dopadů.   

V neposlední řadě lze souhlasit s tvrzením, že "CS OTE by měl být dostatečně dimenzován tak, aby umožnil 

obchodování širokému počtu účastníků trhu s elektřinou respektive i velký počet zadávaných nabídek a 

poptávek (manuálně i automaticky).", nicméně je to otázka i vynaložených nákladů, transparentnosti a 

efektivnosti celého systému.

Lze se pouze domnívat, že se připomínka vztahovala k nově navrhovanému bodu 4.2.6. a bodu 4.2.7. Tyto 

dva body byly tedy sjednoceny s OPE pro lepší srozumitelnost.

4.2.6 V případě použití automatizovaných či jiných 

strojových přístupů účastníkem trhu, tedy chování, 

které není možné navodit lidskými silami (např. 

krátkodobá a mnohačetná obnovování obchodovacích 

obrazovek a modifikace nebo zadávání nabídek, 

mnohačetné paralelní připojení) a které může omezit 

provoz CS OTE nebo nepřiměřeně omezit možnost 

obchodování ostatním účastníkům trhu, může 

Operátor trhu přistoupit k provozním restrikcím 

zamezení těchto přístupů daného účastníka.

4.2.7 Operátor trhu je oprávněn nastavit pro všechny 

účastníky vnitrodenního trhu maximální možný počet 

zadání nových nabídek / poptávek na jednotlivé 

kontrakty za minutu a účastníka, a maximální možný 

počet modifikací nabídek / poptávek za minutu na 

jednotlivé kontrakty a účastníka. Po překročení daného 

počtu zadání / modifikací v  minutě účastníkem 

vnitrodenního trhu budou další zadání / modifikace 

tohoto účastníka vnitrodenního trhu v této minutě 

systémem ignorovány.

Návrh na úpravu ustanovení

Požadujeme vypustit restriktivní omezení pro zadávání a úpravu nabídek a poptávek na vnitrodenním trhu. Pokud s ohledem na technická 

omezení na straně CS OTE by přesto bylo nutné dočasně takovou restrikci zavést, požadujeme přesněji vymezit/rozvést nově zaváděné pravidlo ze 

strany OTE pro restrikci rozsahu zadávaných nabídek a poptávek a jejich modifikaci a definovat:

•	jakým způsobem bude nastaven tento limit pro restrikci nabídek,

•	jakým způsobem a v jakém čase bude konkrétní účastník trhu o maximálním možném počtu zadání nabídek nebo poptávek a o aktivaci 

restriktivního opatření v předstihu informován.

Konkrétní úpravu textů v tomto okamžiku nenavrhujeme, bude navržena po vyjasnění principů, jak by tento nový mechanismus měl fungovat.

Uvedená připomínka se týká jak nově vloženého bodu 4.11.9 tak i bodů s nimi souvisejícími (body 4.11.8 a 4.11.10).

Odůvodnění

Nelze souhlasit s omezováním rozsahu zadávání a modifikace nabídek a poptávek. CS OTE by měl být dostatečně dimenzován tak, aby umožnil 

obchodování širokému počtu účastníků trhu s plynem respektive i velký počet zadávaných nabídek a poptávek (manuálně i automaticky). Takový 

to stav by v důsledku omezoval možnosti obchodování na trzích organizovaných OTE.

Pokud v současné době existují technické limity na straně provozu CS OTE, lze rozumět potřebě nastavit určitá pravidla pro případnou ochranu 

bezpečnosti provozu CS OTE. Nicméně taková opatření (pokud by byla zavedena) musí být jasně vymezená a transparentní tak, aby účastníci trhu 

měli k dispozici „jasná pravidla hry“. Případná opatření by však měla být dle našeho názoru dočasná do doby, než bude odpovídajícím způsobem 

posílena IT infrastruktura.

Nově navržená ustanovení bodů 4.11.8 – 4.11.10 zavádí možnost restrikce v rozsahu zadávaných resp. modifikovaných nabídek a poptávek v příliš 

obecném rozsahu a je klíčové toto nové pravidlo významně zpřesnit a transparentně vymezit tak, aby měli účastníci trhu jasné informace a 

mantinely pro obchodování na trhu s plynem. Je nutné zdůraznit, že účastník trhu není schopen předjímat schopnosti CS OTE a co ohrozí jeho 

bezpečnost. Považujeme za zásadní jasně vymezit, jakým způsobem budou nastaveny restrikce pro rozsah zadávaných nabídek a poptávek; zde 

doporučujeme nastavit obdobně, jak je aplikováno např. v Německu, tedy jako určitý počet možných modifikací nabídek nebo poptávek ve vztahu 

k jednomu uzavřenému obchodu. Tím by mělo být dostatečně zajištěno, že „spekulativní až hackerské“ konání jednoho z účastníků trhu nepoškodí 

ostatní řádně

obchodující účastníky trhu. Účastník trhu musí být zároveň jasně a v předstihu informován o aktivaci restriktivního opatření (prostřednictvím 

emailu na kontaktní osobu účastníka trhu uvedenou v CS OTE nebo prostřednictvím portálu apod.).

„4.11.8 Účastník vnitrodenního trhu smí zadávat a 

modifikovat své nabídky / poptávky v takové míře, aby 

nebyla ohrožena bezpečnost provozu a jeho jednání nebo 

činnost neohrožuje provoz CS OTE nebo aktivity 

ostatních Smluvních partnerů OTE nebo je porušen 

transparentní obchodní přístup dle kapitoly 10

4.11.9 V případě použití automatizovaných či jiných 

strojových přístupů účastníkem trhu, tedy chování, které 

není možné navodit lidskými silami (např. krátkodobá a 

mnohačetná obnovování obchodovacích obrazovek a 

modifikace nebo zadávání nabídek, mnohačetné 

paralelní připojení) a které může omezit provoz CS OTE 

nebo nepřiměřeně omezit možnost obchodování 

ostatním účastníkům trhu, může Operátor trhu 

přistoupit k provozním restrikcím těchto přístupů 

4.11.10 	Operátor trhu je oprávněn nastavit pro všechny 

účastníky vnitrodenního trhu maximální možný počet 

zadání nových nabídek / poptávek na jednotlivé 

kontrakty za minutu a maximální možný počet modifikací 

nabídek / poptávek za minutu na jednotlivé kontrakty. 

Po překročení daného počtu zadání / modifikací v minutě 

budou další zadání / modifikace v této minutě systémem 

ignorovány.“

ČEZ2 Akceptováno s úpravou

Připomínky k předloženým změnám Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství, Revize 16 - Březen 2019

Návrh na úpravu bodu

Navrhujeme upravit v Obchodních podmínkách OTE interval období vstupující do výpočtu normálních klimatických podmínek tak, aby toto období 

nebylo fixně stanoveno, ale bylo tzv. „plovoucí“. Tento postup by byl plně v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem (dále 

též jen „Vyhláška“).

Odůvodnění

V obchodních podmínkách OTE má být nově stanoveno, že:

„Normální klimatické podmínky – aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1971–2000 (platí do 31. 12. 2019) nebo z let 1989–2018 (platí 

od 1. 1. 2020) za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce 

do 700 m n. m.“

Vyhláškou č. 326/2018 Sb. ze dne 18. prosince 2018, kterou byla změněna vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění 

vyhlášky č. 416/2016 Sb. (dále jen též „Vyhláška“) došlo k úpravě

§ 2 odst. 1 písm. s) kdy:

•	Znění Vyhlášky účinné do 31. 12. 2018 stanovuje:

„s) normálními klimatickými podmínkami - průměr denních teplot z let 1971 - 2000 vytvořený pro plynárenství Českým hydrometeorologickým 

ústavem, vypočítaný z údajů všech měřicích stanic    Českého    hydrometeorologického     ústavu     položených     v     nadmořské     výšce do 700 

m n. m.,“

•	Znění Vyhlášky účinné od 1. 1. 2019 stanovuje:

"s)   normálními   klimatickými   podmínkami   -   třicetiletý   aritmetický   průměr   stanovený z průměrných denních teplot vzduchu za jednotlivé 

kalendářní dny pro území celého státu z údajů    všech    měřicích    stanic    Českého    hydrometeorologického    ústavu    položených v nadmořské 

výšce do 700 m n. m., kdy posledním dnem třicetiletého období je 31. prosinec kalendářního roku období, za které se normální klimatické 

podmínky stanovují; toto období stanovuje operátor trhu a aktualizuje jej alespoň jednou za 5 let,"

Úpravou Vyhlášky je dáno právo operátoru trhu stanovit třicetileté období (kdy posledním dnem je

31. prosinec kalendářního roku období, za které se normální klimatické podmínky stanovují). Vzhledem k relativně významné klimatické změně, 

které jsme svědky v posledních letech, se nám jeví jako velmi nešťastné, aby operátor trhu znovu pevně stanovil období 30 let. Navrhujeme proto, 

aby došlo k úpravě Obchodních podmínek OTE a třicetileté období bylo nastaveno „klouzavě“, resp. jako „plovoucí“ a mohlo tak docházet k jeho 

každoroční aktualizaci.

„1.2.34 Normální klimatické podmínky – aritmetický 

průměr denních teplot vzduchu z let 1971–2000 (platí do 

31. 12. 2019) nebo z let 1989–2018 (platí od 1. 1. 2020) 

za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu 

vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ 

položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.“

ČEZ1 Neakceptováno

Operátor trhu nedisponuje 30letou časovou řadou teplot vzduchu v ČR z měřicích stanic ČHMÚ, aby sám mohl 

stanovovat normálovou teplotu. OTE tyto data objednává přímo u ČHMÚ, přičemž náklady na tvorbu 

normálových teplot se pohybují v řádů nižších stovek tisíc. Z pohledu OTE jde o nezanedbatelné náklady, které 

by OTE musel vynakládat každoročně, aby naplnil přání předkladatele připomínky. Operátor trhu při definici 

normálových teplot využívá možnosti a podmínek stanovených vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem, která 

byla novelizována v průběhu roku 2018 a všichni účastníci trhu se měli možnost k návrhu vyhlášky vyjádřit v 

rámci VKP.


