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OTE, a. s.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
  / 
Žádost o změnu EIC kódu registrovaného účastníka trhu s plynem 
Název společnosti *
* povinná pole 
ID RÚT společnosti v CS OTE *
Registrační číslo účastníka trhu v CS OTE
dále jen "Registrovaný účastník trhu" nebo "RÚT"
Jako statutární zástupce(i) RÚT, níže  podepsaný(í),
žádáme o změnu EIC kódu evidovaného v CS OTE pro RÚT ze stávajícího EIC kódu na požadovaný (nový) EIC kód v souladu s obchodními podmínkami OTE a zavazujeme se splnit nutné podmínky uvedené níže.
 přibližný čas provedení změny: 15:00 - 17:00
Termín provedení změny je nezbytné naplánovat na pracovní den, kromě dne před dnem pracovního klidu a kromě období 8. - 15. dne měsíce. Navržený termín je nutné odsouhlasit před odesláním podepsané žádosti s HelpDeskem OTE pro plynárenství (+420 296 576 200, plyn@ote-cr.cz). 
 
Doba trvání provedení změny je závislá na počtu záznamů evidovaných pro RÚT, především na počtu evidovaných odběrných míst, v CS OTE.
 Nutné podmínky:
RÚT se zavazuje předem informovat o změně EIC kódu a koordinovat změnu EIC kódu s dotčenými účastníky trhu s plynem tak, aby k okamžiku platnosti změny EIC kódu začali všichni používat požadovaný (nový) EIC kód. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koordinaci změny EIC kódu s provozovatelem přepravní soustavy, provozovateli zásobníků plynu, provozovateli distribučních soustav, obchodníky s plynem a případně s POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,RÚT se zavazuje, že v době provádění změny EIC kódu v CS OTE nebude komunikovat s CS OTE žádným způsobem,RÚT se zavazuje ke kontrole správnosti vlastních dat v CS OTE po provedení změny EIC kódu v CS OTE,RÚT bere na vědomí, že změna EIC kódu pro RÚT je nevratná operace bez časové závislosti, tj. po změně EIC kódu bude v CS OTE evidován již jen požadovaný (nový) EIC, včetně historických dat.
Datum podání žádosti *
Razítko
Jméno statutárního zástupce (případně zmocněnce) *
Podpis *
Jméno statutárního zástupce (případně zmocněnce)
Podpis
Potvrzení OTE o přijetí žádosti o změnu EIC kódu RÚT:
Jméno zastupující osoby
Podpis 
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