
Dotaz 1: V praktické ukázce aplikace jste zadal vytvoření objednávky typu Iceberg na množství 20 

MWh s počátečním množstvím 5 MWh. V panelu přehledu všech objednávek se pak zobrazil záznam 

na množství 5/15. Nicméně v "soukromém" přehledu objednávek jsem následně viděl tutéž 

objednávku s množstvím 5/20, což mi přijde na první pohled matoucí, nebo to má hlubší myšlenku 

nebo jsem něco přehlédnul? 

OTE:  V panelu přehledu všech objednávek je množství  5/15 – což je množství aktuální nabídky/ 

agregované množství s výše postavenými nabídkami. Toto je veřejná informace, protože o Icebergu 

nikdo kromě toho, kdo jej vytvořil, neví. 

A v "soukromém" přehledu objednávek se Vám tato informace zobrazuje – pouze Vám. 

 

Dotaz 2: Funkce okamžitá akceptace výběrem cílové (cizí) objednávky - je taková objednávka do doby 

potvrzení "uzamčena"? Nebo se může stát, že než proces v následném potvrzovacím formuláři 

dokončíme, stihne ji mezitím zobchodovat někdo jiný (rychlejší)? 

OTE:  Není uzamčena. Pokud bude někdo o chvilku rychlejší, tak Vás může předběhnout. A vytvořená 

nabídka je FOK, takže pokud byl někdo rychlejší, tak Vaše nabídka se zruší a v systému nezůstane 

 

Dotaz 3: Pokud mám v Icebergu nabídku na prodej 5 MWh a 15 MWh skrytých a někdo jiný má 

nabídku 10 MWh s horší cenou a přijde třetí protistrana, která chce koupit 10 MWh...  zobchoduje si 

plné množství ode mě (skryté množství se okamžitě objeví a také zobchoduje) nebo 5 MWh ode mě a 

5 MWh od druhého obchodníka? 

OTE:  První se zobchoduje Váš Iceberg, protože se stále řadí na první místo díky lepší ceně. 

 

Dotaz 4: Takže nakupující protistrana počítala, že koupí 5 MWh třeba za 20 EUR a dalších 5 MWh za 

21 EUR (skryté množství neviděla), tak nakonec koupí 10 MWh za 20 EUR … prakticky za nižší a 

příznivější cenu, než chtěla zrealizovat... 

OTE:  Ano 

 

Dotaz 5: Bude aplikace nějakým způsobem propojená s aplikací pro obchodování elektřiny, nebo 

bude kompletně samostatná?  

OTE:  Propojení není, jsou to 2 nezávislé aplikace 

 

Dotaz 6: co se týče té aplikace OTECOM, tu lze stáhnout kde?  

OTE:  Bude oznámeno tento týden 

 



Dotaz 7: Bude prezentace distribuována v českém jazyce?  

OTE:  Ano 

 

Dotaz 8: Říkali jste, že pro přístup do aplikace je potřeba mít veřejný certifikát - tím se myslí komerční 

certifikát?  

OTE:    Ano, veřejný (např. ICA Public) = komerční 

 

Dotaz 9: Dále kromě toho veřejného certifikátu je potřeba mít i kvalifikovaný certifikát. Je možno 

použít kvalifikovaný certifikát, který mám pro přístup do OTE nebo je třeba si pořídit extra 

kvalifikovaný pro přístup do OTECOM?  

OTE:  Ano, je možno použít kvalifikovaný certifikát, který máte pro přístup do OTE 

 

Dotaz 10: Nyní obsluhuji VDT přes mobilní telefon se systémem Android, budu mít stejnou možnost i 

po spuštění OTE COM?  

OTE:  Toto bohužel nepůjde 

 

Dotaz 11: Automatická komunikace s VDT OTE pomocí vlastní aplikace: pokud je u zvolené nabídky 

nastavena restrikce na NONE a zvolené datum "good till date" a tato nabídka není do definovaného 

časového deadline realizována - dozví se příslušný účastník trhu o jejím stažení/resp. expiraci 

prostřednictvím nějaké obchodní zprávy?  

OTE: Účastníkovi přijde zpráva „OrdrExeRprt“ v čase stažení nabídky. Atribut poslední akce: 

action="SDEL", stav nabídky: state="IACT". 

 

Dotaz 12: Jak bude probíhat nominace zrealizovaných obchodů? Nyní se nominují automaticky, 

budete i v nové aplikaci?  

OTE:  Toto zůstává stávající. 

 

Dotaz 13:  Vidím, že se nahrává zvuk, bude k dispozici? 

OTE:  Ano 

 


