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Společnost OTE ve spolupráci s Policií ČR, provozovateli zahraničních rejstříků emisních 
povolenek a správcem evropského rejstříku CITL řeší situaci krádeže povolenek 
z rejstříku ČR a z některých dalších evropských rejstříků. 

Společnost OTE informovala tiskovou zprávou ze dne 21. 1. 2011 o napadení informačního 
systému pověřeného provozovatele českého rejstříku emisních povolenek OTE, a.s. – část 
rejstřík emisních povolenek, a následné krádeži 1 306 000 ks emisních povolenek na základě 
neautorizovaných transakcí na 5 účtech. Tato událost byla vyvrcholením několika po sobě 
jdoucích incidentů, při kterých došlo ke krádežím emisních povolenek i na účtech vedených 
v dalších evropských rejstřících. Dne 19. 1. bylo následně rozhodnuto o zastavení 
vnitrostátních a mezinárodních převodů emisních povolenek v celé Evropě.  Původní odhad 
doby přerušení emisního obchodování nejméně do 25. ledna 2011 se vzhledem k rozměru 
problému výrazně prodlouží.

Společnost OTE vzniklou situaci řeší s Policií ČR za spolupráce s provozovateli všech 
evropských rejstříků. Byla zjištěna sériová čísla ukradených emisních povolenek, která byla 
zveřejněna na webu společnosti OTE a poskytnuta všem evropským rejstříkům. Čísla těchto 
povolenek byla dána k dispozici také burzám pro případné řešení futures obchodů a obchodů 
s deriváty. Jsou dohledány pohyby těchto povolenek v rámci jednotlivých účtů napříč 
evropskými rejstříky. Správci národních rejstříků Německa a Estonska potvrdili, že v současné 
době se na jimi spravovaných účtech vyskytují námi hledané povolenky v celkovém objemu 
610 tis. kusů. Potvrzení dalších cca 500 tis. kusů na účtech registrovaných ve Velké Británii 
očekáváme. Také ostatní povolenky do objemu 1 306 000 kusů jsou lokalizovány. 

Způsob provedení a rychlost problematických transakcí přes jednotlivé účty ukazují na 
promyšlené jednání, při kterém část převodů byla realizována přes účty různých evropských 
rejstříků během několika minut.  Z dosud zjištěných převodů není z pozice správce rejstříku 
společnosti OTE možné odhadnout motiv ani organizátora, který inicioval tyto převody.

Společnost OTE tímto také informuje držitele účtů v českém rejstříku, že celý informační 
systém OTE je pravidelně prověřován z hlediska bezpečnosti a shledán dostatečně 
zabezpečený v porovnání s obvyklými standardy. V části podporující rejstřík účtů byl 
prověřován také správcem evropského rejstříku CITL, zodpovědným Evropské komisi za 
kompatibilitu a bezpečnost datových přenosů. Po přípravě trvající několik měsíců bylo možné 
oznámit a nasadit inovovanou verzi informačního systému rejstříku s další úrovní identifikace 
uživatele s využitím číselného kódu poslaného prostřednictvím SMS zprávy.  Nasazení této 
inovované verze systému využívající zabezpečení užívané v mnoha bankovních systémech, 
bylo s předstihem ohlášeno na minulý týden. K rozhodnutí o této úpravě nás vedlo napadení 
rejstříku v lednu minulého roku. O to více je nám líto, že došlo k prolomení ochranných prvků 
a neoprávněným změnám v systému. Příčiny a míru zavinění dosud šetří Policie ČR.
Společnost OTE věří v brzké vyřešení této situace a omlouvá se účastníkům emisního 
obchodování za způsobené komplikace. 

Naší současnou prioritou po dohledání ztracených povolenek je jejich vrácení na účty 
původních držitelů a obnova důvěry v emisní obchodování. Toho ale nemůže být docíleno za 
situace, pokud se budou v systému evropského emisního obchodování stále pohybovat 
emisní povolenky pocházející z trestné činnosti, ať už v ČR nebo jiných zemích Evropy.

Do doby nalezení celoevropsky akceptovatelného řešení nepředpokládá společnost OTE 
obnovení provozu českého rejstříku. Dobu odstávky českého rejstříku odhadujeme nejméně 
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šest týdnů. Uživatelé budou o aktuálním vývoji informováni. Příčinou dlouhé odstávky 
našeho systému není stav infrastruktury. Ta je zabezpečena vyšším standardem než 
předepisuje příslušné Nařízení pro zabezpečení prováděných transakcí v Evropě. 
Infrastruktura OTE prošla opakovanými testy kompatibility i bezpečnostními a vyhoví i 
prověrce nezávislou institucí, kterou předpokládá Evropská komise. Delší dobu odstávky 
předpokládáme proto, že je zapotřebí vyřešit organizačně právní důsledky napadení našeho, 
ale i dalších národních rejstříků, a zajistit celé prostředí na dobu nezbytně nutnou pro 
posouzení trestně právní odpovědnosti.

Společnost OTE směruje nyní veškerou aktivitu k nalezení systémového celoevropského 
řešení, které vrátí situaci v emisním obchodování do původního stavu před krádeží 
emisních povolenek a bude opakovatelné i při případném dalším zneužití emisního 
obchodování.

Ing. Jiří Šťastný

= konec =

OTE, a.s.
Akciová společnost OTE, a.s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem 
od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a 
plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním a blokovém 
trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s 
elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro 
zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů 
elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje 
národní rejstřík na emise skleníkových plynů.

OTE je dle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem
licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR. 

Více informací naleznete na www.ote-cr.cz .

Kontakt: Jiří Šťastný, jstastny@ote-cr.cz




