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B. Žadatel *
..\LogoOTE.bmp
OTE, a. s.  Autorizace  Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 
na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu a na naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů dle požadavku zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, a o změnách některých zákonů v platném znění.   
Žádost o vyjádření operátora trhu o vlivu připravované výrobny elektřiny
B.2. Korespondenční adresa pro doručení vyjádření OTE a.s. ( pokud se liší od adresy sídla žadatele )
* povinné položky
( vyplňuje OTE a. s. ) 
B.3. Kontaktní osoba pro projekt *
A. Název projektu výrobny * 
Statutární/zplnomocněný zástupce žadatele
D. Technologie výroby elektřiny *
Parametr	
Jednotka	
Hodnota	
Poznámka
Instalovaný výkon tepelný
KWt
Využití tepelného výkonu
-
Energetická účinnost - teplo
%
 - vlastní spotřeba tepla
GJ/rok
 - dodávka tepla odběratelům
GJ/rok
Výroba tepla celkem
GJ/rok
F.2. Technické parametry výrobny  - výroba tepla ( doplňuje-li výrobu elektřiny) 
F.1. Technické parametry výrobny - výroba elektřiny * 
E. Popis složení paliva * ( zdroj energie )  
* povinné položky
Parametr	
Jednotka	
Hodnota	
Počet výrobních jednotek
Poznámka
Nový/přidávaný instalovaný elektrický výkon  
KWe
Stávající instalovaný výkon 
KWe
Celkový instalovaný výkon 
KWe
Využití elektrického výkonu
-
Energetická účinnost - elektřina
%
Roční využití instalovaného výkonu
hod
Způsob provozu	
-
Vlastní spotřeba  z vyrobené elektřiny
MWh/rok
Dodávka vyrobené elektřiny  odběratelům
MWh/rok
Výroba elektřiny	 celkem	
MWh/rok
%
Pozn.: Termíny harmonogramu uvádějte alespoň ve tvaru měsíc/rok (např. 11/2014)
( Vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro specifické typy výroben )
G. Harmonogram výstavby výrobny *
H. Umístění výrobny *
1 )Stanovisko provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny* (včetně technických podmínek a dodatků o změnách )
2) Stanovisko provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy plynu  (pouze u výroben využívající jako palivo zemní plyn)
3) Ostatní přílohy
1
5
2
6
3
7
4
8
I. Přílohy *
J. Závěrečná ustanovení *
Podpisem statutárního/zplnomocněného zástupce potvrzujeme platnost předložených technických parametrů, podkladů  a dalších doplňujících informací k projektu připravované výrobny.
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