
subjekt Bod Připomínka/Zdůvodnění Návrh na nové znění vypořádání připomínek

ČEZ, a.s. 1.2.37.

Příkazy k obchodování - nabídky/poptávky zadané subjektem zúčtování na 

VDT včetně jejich životního cyklu a nabídky/poptávky zadané subjektem 

zúčtování na DT vstupující do procesu vyhodnocení DT dle bodu Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.

Předpoklad, že má být uveden odkaz na bod 4.4.2.

Částečně akceptováno

Odkaz má být na bod 4.4.2.1., na seznam nabídek/poptávek DT, které vstupují do sesouhlasení a mí být oznámeny dle Nařízení REMIT Agentruře 

ACER.

ČEPS, a.s. 7.5.2.

Operátor trhu je povinen vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí vyplatit 

přírůstky související se složenými finančními prostředky podle bodů 7.1.7.2 

OPE. Kalendářním čtvrtletím se pro účely vyplácení přírůstků souvisejících se 

složenými finančními prostředky rozumí období leden až březen včetně, 

období duben až červen včetně, období červenec až září včetně a období říjen 

až prosinec včetně. SZ respektuje možnosti Operátora trhu při správě těchto 

prostředků a souhlasí s velikosti přírůstku ve výši

��m=1…3 ��d=1…31 (finanční prostředky m, d * (tržní výnos m, d – 0,200 %)

/ 360),

kde se rozumí finančními prostředky zůstatek finančních prostředků 

poskytnutých Operátorovi trhu podle bodu 7.1.7.2 na konci příslušného dne a 

tržním výnosem sazba PRIBID na jeden den na mezibankovním trhu depozit 

pro příslušný den. Pokud je sazba PRIBID na jeden den na mezibankovním 

trhu depozit menší než 0,210 %, pak je za tržní výnos považována sazba ve 

výši 0,210 %. Pokud je sazba PRIBID na jeden den na mezibankovním trhu 

depozit záporná, pak je za tržní výnos považována sazba ve výši PRIBID + 

0,200 % a přírůstky jsou vypláceny Subjektem zúčtování Operátorovi trhu. 

Částka bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru a bude vyplacena, pouze 

pokud přesáhne výši 25 CZK za dané kalendářní čtvrtletí.

V případě záporných úrokových sazeb existuje v rámci ČR běžná praxe, tj. že jsou přírůstky 

související  se složenými finančními přírůstky nulové, což je v souladu s první částí 

zvýrazněné věty odkazující na výše uvedený vzorec. V rozporu s tímto tvrzením je pak 

druhá část zvýrazněné věty „a přírůstky jsou vypláceny Subjektem zúčtování Operátorovi 

trhu.“, kterou proto navrhujeme v připravované Revizi 19 Obchodních podmínek OTE, a.s. 

vypustit. 

Neakceptováno

Ustanovení ošetřuje situace záporných úrokových sazeb tak, že pokud je sazba PRIBID menší než nula, vstupuje do vzorce hodnota tržního výnosu 

ve výši PRIBID + 0,200 %, tzn.

PRIBID + 0,200 % - 0,200 % = PRIBID. Takže výsledná úroková sazba je záporný PRIBID a přírůstky vyplácí subjekt zúčtování operátorovi trhu, aby 

operátor pokryl náklady spojené s úložkou peněz v bankách, protože banka v takovém případě bude inkasovat záporný úrok namísto, aby jej 

vyplácela. Finanční náklady spojené s úložkou peněz v bance v případě záporných úrokových sazeb nejsou zahrnuty mezi regulované náklady a 

operátor trhu by je něměl jak financovat. Subjekt zúčtování v takovém případě operátorovi trhu platí stejně, jakoby platil za úložku v bance.

ČEZ, a.s. 10.2.3.

Subjekt zúčtování je povinen pravidelně, nejméně však každý pracovní den, 

ověřovat úplnost a přesnost evidovaných obchodních údajů v CS OTE 

prostřednictvím webového rozhraní v CS OTE. V případě, že subjekt zúčtování 

zjistí chybné, případně neúplné obchodní údaje, informuje neprodleně 

Operátora trhu o této skutečnosti.

Návrh na zrušení, neboť takováto povinnost nevyplývá z Nařízení REMIT ani z žádného 

jiného právního předpisu České republiky a ani OP OTE nemohou takovou povinnost 

účastníku trhu ukládat nad rámec zákonných právních předpisů. Účastník trhu je z povahy 

věci odpovědný za předání správných a úplných dat OTE, nemá však povinnost úplnost a 

přesnost evidovaných dat ověřovat. 

Částečně akceptováno

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1348/2014, čl. 6, odst. 1, první pododstavec stanovuje oznamovací povinnost na účastníka trhu. OTE je v roli 

poskytovatele dat, jak směrem k účastníkovi trhu, tak směrem k Agentuře ACER. Obchodní data vložená účastníkem trhu jsou v CS OTE automaticky 

převedena a doplněna do struktury požadované Agenturou ACER (Příloha Tabulka č.1 Údaje o standardních smlouvách  v Prováděcím Nařízení 

Komise (EU) č. 1348/2014).  Z tohoto důvodu je po účastníkovi trhu požadována určitá součinnost nezbytná ke kontrole struktury a  kvality dat. 

Data jsou účastníkovi trhu zpřístupněna pro zajištění reportingu přes jiný reportující subjekt nebo jsou jménem účastníka trhu následně předána 

Agentuře ACER.  Z tohoto důvodu a v souladu s  Prováděcím Nařízení Komise (EU) č. 1348/2014, čl. 11, odst. 2. , třetí pododstavec, považujeme 

zpřístupnění dat prostřednictvím webového rozhraní v CS OTE jako opatření za účelem ověřování úplnosti, přesnosti a včasnosti poskytovaných 

údajů. 

ČEPS, a.s. 10.2.3.

Účastník krátkodobého trhu je povinen pravidelně, nejméně však každý 

pracovní den, ověřovat úplnost a přesnost evidovaných obchodních údajů v 

CS OTE prostřednictvím webového rozhraní v CS OTE. V případě, že účastník 

krátkodobého trhu zjistí chybné, případně neúplné obchodní údaje, informuje 

neprodleně Operátora trhu o této skutečnosti. 

Navrhujeme rozlišovat odpovědnost za neúplnost/nepřesnost v 

evidovaných/oznamovaných údajích podle toho, kdo případnou chybu způsobil. To rovněž 

souvisí s tím, že účastník trhu přepokládá i vzhledem k zpoplatnění poskytovaných služeb 

náležitou profesionální péči a odpovědnost na straně poskytovatele služby. Navrh na 

doplnění: Subjekt zúčtování nenese odpovědnost za neúplnost nebo nepřesnost v 

evidovaných obchodních údajích v CS OTE v důsledku chyb vzniklých na straně Operátora 

trhu.“

Akceptováno

ČEZ, a.s. 10.3.7.

Subjekt zúčtování je povinen pravidelně, nejméně však každý pracovní den, 

ověřovat úplnost a přesnost obchodních údajů v CS OTE prostřednictvím 

webového rozhraní v CS OTE. V případě, že subjekt zúčtování zjistí chybné, 

případně neúplné obchodní údaje, informuje neprodleně Operátora trhu o 

této skutečnosti.

Návrh na zrušení, neboť takováto povinnost nevyplývá z Nařízení REMIT ani z žádného 

jiného právního předpisu České republiky a ani OP OTE nemohou takovou povinnost 

účastníku trhu ukládat nad rámec zákonných právních předpisů. Účastník trhu je z povahy 

věci odpovědný za předání správných a úplných dat OTE, nemá však povinnost úplnost a 

přesnost evidovaných dat ověřovat.

Částečně akceptováno 

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1348/2014, čl. 6, odst. 1, první pododstavec stanovuje oznamovací povinnost na účastníka trhu. OTE je v roli 

poskytovatele dat, jak směrem k účastníkovi trhu, tak směrem k Agentuře ACER.Obchodní data vložená účastníkem trhu jsou v CS OTE automaticky 

převedena a doplněna  do struktury požadované Agenturou ACER (Příloha Tabulka č.1 Údaje o standardních smlouvách  v Prováděcím Nařízení 

Komise (EU) č. 1348/2014).  Z tohoto důvodu je po účastníkovi trhu požadována určitá součinnost nezbytná ke kontrole struktury a  kvality dat. 

Data jsou účastníkovi trhu zpřístupněna pro zajištění reportingu přes jiný reportující subjekt nebo jsou jménem účastníka trhu následně předána 

Agentuře ACER.  Z tohoto důvodu a v souladu s  Prováděcím Nařízení Komise (EU) č. 1348/2014, čl. 11, odst. 2. , třetí pododstavec, považujeme 

zpřístupnění dat prostřednictvím webového rozhraní v CS OTE jako opatření za účelem ověřování úplnosti, přesnosti a včasnosti poskytovaných 

údajů. 



subjekt Bod Připomínka/Zdůvodnění Návrh na nové znění vypořádání připomínek

ČEPS, a.s. 10.3.7.

Subjekt zúčtování je povinen pravidelně, nejméně však každý pracovní den, 

ověřovat úplnost a přesnost obchodních údajů v CS OTE prostřednictvím 

webového rozhraní v CS OTE. V případě, že subjekt zúčtování zjistí chybné, 

případně neúplné obchodní údaje, informuje neprodleně Operátora trhu o 

této skutečnosti. 

Navrh rozlišovat odpovědnost za neúplnost/nepřesnost v evidovaných/oznamovaných 

údajích podle toho, kdo případnou chybu způsobil. To rovněž souvisí s tím, že účastník 

trhu přepokládá i vzhledem k zpoplatnění poskytovaných služeb náležitou profesionální 

péči a odpovědnost na straně poskytovatele služby. Navrh na doplnění: Subjekt zúčtování 

nenese odpovědnost za neúplnost nebo nepřesnost v evidovaných obchodních údajích v 

CS OTE v důsledku chyb vzniklých na straně Operátora trhu.“

Akceptováno

Energetika 

Chropyně, a.s.

 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství jsou velmi matoucí pro malé 

společnosti jako je naše společnost, která provozuje malou lokální distribuční 

soustavu v jednom oploceném průmyslovém areálu. Tyto obchodní podmínky 

jsou šity na míru velkým hráčům na trhu se zemním plynem. Malé 

společnosti, jako jsme my, které se nezabývají odchylkami, krátkodobým 

trhem, nevyužitými tolerancemi a tak dále nemají možnost obdržet od OTE, 

a.s. žádné jiné obchodní podmínky.                                                                                  

Navrh na změnu: 1. Vypracovat dva druhy obchodních podmínek, a to 

stávající Obchodní podmínky pro společnosti, které se zabývají vším a potom 

druhé obchodní podmínky, které jsou pro společnosti, které se nezabývají 

současnými body 3, 4, 5. Odůvodnění: když jsem požadoval po Operátorovi 

trhu informaci, co pro nás z obchodních podmínek platí a co ne, odpověděl 

mi, že takové informace nepodává a že Obchodní podmínky jsou schváleny 

ERÚ.

2. Do bodu 2 - komunikace s operátorem trhu doplnit: Operátor trhu je 

povinen komunikovat se všemi smluvními partnery - provozovateli 

distribučních soustav.................taktéž  telefonicky a poskytovat jim veškeré 

jimi požadované informace ke smlouvě vyčerpávajícím způsobem.

                                                                                                                                                                          

požadovali jsme po Operátorovi trhu informace, jaké povinnosti z uzavřené smlouvy s OTE, 

a.s. pro naši společnost vyplývají, dostal jsem odpověď pouze obecnou a málo konkrétní a 

prakticky se týkala hlavně poplatků, které plynou do OTE, a.s. Domnívám se, že když ročně 

platíme ve prospěch OTE, a.s. statisícové částky, měla by být komunikace s námi jako 

zákazníky na vyšší úrovni, než na jaké je doposud. Dle obchodních podmínek pouze 

prostřednictvím internetu bez možnosti jakékoli telefonické konzultace (nikdo z 

pracovníků OTE, uvedených ve smlouvě včetně telefonního čísla, mi opakovaně po 

uzavření smlouvy nebere telefon).

Neakceptováno

Návrh uvedené změny jde mimo rámec navržených změn. 

Nicméně každý účastník trhu má ve smlouvě mezi OTE a účastníkem trhu  uvedenou povinnost Operátora trhu poskytnout účastníkovi trhu podporu 

při užívání CS OTE formou HelpDesku, který je provozován v pracovních hodinách zveřejněných na webových stránkách Operátora trhu, tj.  pracovní 

dny: 8-19 hodin, nepracovní dny: 11-15 hodin, +420 296 579 200.  

Pro správné vypořádání reklamace o nedostatečné podpoře je potřeba znát bližší informace minimálně o čase a telefonních číslech, které byly 

připomínkovány. 




