
1 6.2.13.

Provozovatel PS nebo DS může v odůvodněných případech 

odregistrovat OPM v určitém období. V tomto období bude platnost 

OPM ukončena bez dopadu na platnost nebo registrované údaje mimo 

toto období. O  tomto kroku informuje CS OTE všechny dotčené 

účastníky trhu s plynem.

Na základě našich zkušeností navrhujeme, aby kromě 

odregistrace umožňovaly Obchodní podmínky OTE, a. s. také 

dodatečnou a rychlou přeregistraci. Stávají se chyby v přepisech, 

kdy zákazník sdělí chybný EIC kód a převede se jiné OM. Za 

účelem nápravy je proveden přepis k aktuálnímu stavu, nikoli 

zpětně dle skutečného užívání a zákazníci se musejí vyrovnat co 

do rozdílu spotřeb mezi sebou. Proto by bylo vhodné umožnit 

dodatečné a rychlé opravy registrací v čase zpět. 

Neakceptováno.

Jakoukoli chybu v přepisech do minulosti je nutné posuzovat 

individuálně, proto nedoporučujeme vznik dalších procesních 

mechanismů pro přeregistrace OPM. Pro opravu každé zjištěné chyby 

OTE vyžaduje vyjádření všech dotčených stran, aby se zabránilo 

nekonzistenci databází OTE, distributorů a obchodníků. K opravě pak 

dochází po dohodě manuálním zásahem (lze i do minulosti).

2 9.3.20.

Operátor trhu umožňuje elektronickou fakturaci mezi provozovatelem 

DS a jeho smluvním partnerem prostřednictvím CS OTE; postupy a 

podmínky jsou zveřejněny na webu Operátora trhu. Elektronická 

faktura provozovatele DS je považována za doručenou předáním na 

komunikační rozhraní účastníka trhu (smluvního partnera 

provozovatele DS). Provozovatel DS je o doručení faktury smluvnímu 

partnerovi informován zprávou z CS OTE. O termínu zahájení 

předávání těchto elektronických faktur informuje Operátor trhu 

Smluvní partnery způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 Vzhledem k připravovanému zprovoznění funkcionality 

v systému OTE postrádáme její bližší specifikaci v OP OTE. 

V bodě 9.3.20 OP OTE je pouze zmínka o tom, že postupy a 

podmínky jsou zveřejněny na webu OTE viz. níže, kde tyto zatím 

k dispozici nejsou.

Neakceptováno.

V OPP je uvedeno, že informace ohledně elektronické faktury budou 

poskytnuty na veřejných webových stránkách OTE. Tyto informace jsou 

dostupné zde:

http://www.ote-cr.cz/dokumentace/dokumentace-plyn

(viz tabulka Manuály).

Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací nedoporučujeme tento 

detailní popis zahrnout do textu OPP.
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