
 
       Sokolovská 192/79 

186 00 Praha 8 
 

Žádost o registraci a nastavení funkce Zprostředkovatele 

Vyplnění šedých polí je povinné. 

1. Identifikace Zprostředkovatele 

a) Název firmy/Jméno a příjmení fyzické osoby (dle Obchodního/Živnostenského rejstříku ČR) 

 

b) IČ                                                                                 c) DIČ 

 
2. Adresa sídla Zprostředkovatele podle Obchodního rejstříku u PO/Adresa trvalého bydliště u FO 

a) Ulice (nebo část obce)                                                            b) č. popisné       c) č. orientační 
 
 
d) Obec                                                                                                                        e) PSČ  
 
 
f) Region                                                                                         g) Stát 
 
 

3. Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s adresou v bodu 2.) 
a) Ulice (nebo část obce)                                                            b) č. popisné       c) č. orientační 
 
 
d) Obec                                                                                                                         e) PSČ  
 
 
f) Region                                                                                         g) Stát 
 

 
4. Osoba oprávněná pro přístup do CS OTE a komunikaci se společností OTE 

a) Titul před                                                                                                             d) Titul za 
jménem           b) Příjmení                                    c) Jméno                               jménem       

 
 
e) Telefon                                                                       f) Mobilní telefon 
 
 
g) E-mail 
 
 

 



Osoba oprávněná pro přístup do CS OTE bude do systému přistupovat prostřednictvím vlastního 
certifikátu od jedné z akreditovaných autorit (I.CA nebo PostSignum). Certifikát nemůže být 
v CS OTE již využíván jinou osobou (to znamená, že nesmí být přiřazen k jinému ID USER a může 
být používán pouze osobou, na kterou byl certifikát vystaven). 
 
Uvedená osoba se zavazuje po zaregistrování zaslat operátorovi trhu (OTE) stanoveným 
způsobem veřejnou část osobního komerčního certifikátu. Více informací viz internetové stránky 
http://www.ote-cr.cz/poze/informace. 
 
h) Podpis oprávněné osoby Zprostředkovatele, která se tímto zavazuje jednat takovým 
způsobem, aby za žádných okolností nezneužil systém operátora trhu (CS OTE) a aby nemohlo 
dojít k uvedení v omyl výrobce, ostatních účastníků trhu nebo operátora (OTE). 
 
 
 
 

5. Obsah žádosti 
 
Žádáme pro oprávněnou osobu Zprostředkovatele uvedenou v bodě 4. o přidělení registračního 
čísla uživatele informačního systému operátora trhu (CS OTE), tzv. ID USER, a o nastavení 
registračních práv zprostředkovatele týkajících se registrací nároku na podporu za podporované 
výrobce a vykazování dat o výrobě/spotřebě za podporované výrobce pro účely výplaty podpory. 
 
Jako Zprostředkovatel se tímto zavazuji/zavazujeme v případě změny oprávněné osoby nebo 
v případě změny identifikačních údajů jak Zprostředkovatele, tak oprávněné osoby neprodleně 
prostřednictvím systému CS OTE upravit příslušné registrační údaje nebo informovat operátora 
trhu pokud změna dat v systému CS OTE není možná. 
 
Dále se jako Zprostředkovatel zavazuji/zavazujeme, že žádným způsobem nebudeme zneužívat 
systém operátora trhu CS OTE a že budeme v rámci CS OTE jednat tak, aby nemohlo dojít 
k uvedení v omyl výrobce, ostatních účastníků trhu nebo operátora (OTE). 
 
Jako Zprostředkovatel beru/bereme na vědomí, 

 že v případě, kdy osoba zprostředkovatele není totožná s osobou oprávněnou pro přístup 
do CS OTE, odpovídá Zprostředkovatel za osoby jednající jeho jménem, aniž by tím byly 
dotčeny povinnosti a odpovědnost oprávněných osob, 

 že s OTE nemůže Zprostředkovatel jednat ani komunikovat nad rámec tohoto oprávnění a 
že v případě souběhu komunikace OTE-výrobce a OTE-zprostředkovatel je vždy prioritní 
komunikace mezi OTE a výrobcem, 

 že OTE může zprostředkovateli jeho oprávnění kdykoliv ukončit včetně přístupu do 
systému CS OTE, a to bez udání důvodů. 

 
 

     

Jméno a podpis statutárního zástupce u 
PO/Jméno a podpis držitele živnostenského 

oprávnění FO 

 Otisk razítka  Datum podání žádosti 

 

http://www.ote-cr.cz/poze/informace

