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Návrh na změnu Odůvodnění

Návrh na vypořádání OTE

1. ČEZ, a.s.
Obecná 

připomínka
 - 

Navrhujeme do obchodních podmínek zakotvit pro případy, kdy existují zásadní 

komunikační problémy mezi informačními systémy účastníka trhu a operátora 

trhu nebo když dojde k výpadku informačního systému na straně obchodníka s 

elektřinou, možnost/právo operátora trhu na základě autentizovaného 

telefonního hovoru obchodníka s elektřinou na helpdesk OTE zcela smazat aktivní 

požadavky (nabídky, poptávky) obchodníka s elektřinou z trhu.

V případě, kdy z jakéhokoliv důvodu selhává IT komunikace s informačním systémem 

OTE (ať již na straně obchodníka, nebo z důvodu externích vlivů), zůstávají na 

organizovaném trhu aktivní požadavky (nabídky/poptávky), které se obchodují. 

Obchodník s elektřinou v takovém okamžiku neví, jaké nabídky/poptávky mu byly 

zobchodovány a nemá možnost na to adekvátně obchodně reagovat. Důsledkem je 

tak vytvoření odchylky na straně obchodníka s elektřinou. 

Neakceptováno, vysvětleno:

Návrh uvedené změny jde mimo rámec navržených změn. 

 Možnost anulace nabídek/poptávek je z pohledu Operátora trhu riziková, protože neexistuje dostatečně 

silný nástroj k potřebné autentizaci osoby vystupující za ÚT (zejména v dnešní době, kdy lze poměrně snadno 

simulovat jinou obchodní stranu). Systém OTE je založen na přesně identifikaci ÚT prostřednictvím 

přihlašovacích certifikátů.   V praxi by tak Operátor trhu na sebe přejímal riziko anulace aktivních pokynů za 

obchodníka, kterého není možno dostatečným a plně transparentním způsobem ověřit. Nicméně existují 

nástroje i na straně obchodníka, jak v případě selhání IT komunikace s informačním systémem OTE na straně 

obchodníka nebo z důvodu externích vlivů v připomínce,  uvedené důvody řešit. Např. vyčleněním 

speciálního počítače mimo IT infrastrukturu ÚT, záložní prostředí. Připomínáme, že IT systém OTE umožňuje 

vícero způsobů připojení k systému OTE, nicméně zaznamenáváme, že ÚT tyto přístupy neumí dostatečně 

využívat. 

2. ČEZ, a.s.
9.1.9.10.1  a 

9.1.9.13
 - 

Požadujeme upravit body 9.1.9.10.1 resp. 9.1.9.13 tak, aby bylo umožněno při 

nahrazování již spárovaných DDD v případě, kdy protistrana nepotvrdí opravný 

DDD, zaslaný obchodníkem, ve lhůtě do 13:30 (tj. v rámci hlavní seance), aby tak 

mohla učinit ještě v rámci opravné seance, tj. do 14:30.

Jsme toho názoru, že by měl být sjednocen přístup k párování realizačních diagramů 

(DDD) ve všech fázích, tj. jak při párování prvních zaslaných DDD, tak při jejich 

nahrazování, a tedy umožnit příjem jakékoliv verze DDD protistrany, pokud tak 

nestihla učinit v hlavní seanci.

V praxi nastávají situace, kdy dojde ke spárování realizačního diagramu s protistranou 

v IS OTE před 13:30 a následně je ještě v časovém limitu realizován dodatečný 

obchod, který však není v IS OTE akceptován do doby, než jej potvrdí protistrana. 

Pokud však protistrana v čase do 13:30 nestihne potvrdit tuto změnu, nový realizační 

diagram není přijat a je v IS OTE považován za spárovaný v původní výši, přičemž 

nelze již provést úpravu v opravné seanci (na rozdíl od prvního zaslání DDD, kde lze v 

opravné seanci přijmout diagram, kterou protistrana nezaslala v hlavní seanci).

Neakceptováno, vysvětleno:

Návrh uvedené změny jde mimo rámec navržených změn. 

Nicméně k připomínce lze uvést: Je s politováním, že uvedený požadavek nebyl ze strany účastníků trhu 

navržen v rámci dotazníkové akce, prováděné na sklonku roku 2016 a mohl být podroben analýze na 

případnou úpravu funkčnosti CS OTE. Navrhovaná úprava bude podrobena  analýze z pohledu  úpravy CS OTE  

a pravidel pro párování ERD. Na základě výstupů této analýzy bude posouzena realizovatelnost požadované 

úpravy a v případě její realizace v produkčním prostředí bude tato změna zahrnuta do některé z příštích verzí 

Obchodních podmínek OTE.   

Připomínky k Obchodním podmínkám OTE, a.s.


