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Stručný přehled změn v systému OTE pro plynárenství od 1. 1. 2023 

(dokument pro obchodníky) 

 

1. 12. 2022, OTE, a.s. 

 

 

Návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pro MPŘ:   

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCK59W2M1 

 

Pro nové formáty zpráv XML od 1. 1. 2023 prosím sledujte informace na veřejném webu OTE v sekci: 

https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-plyn/dokumentace-plyn  

 

 

Seznam použitých zkratek: 

AK Automatická komunikace 

CDS Centrum datových služeb (součást systému OTE) 

CS OTE Centrální systém operátora trhu 

DPI Dodavatel poslední instance 

DVM Denní vyrovnávací množství 

EZ Energetický zákon 

FZ Finanční zajištění SZ u OTE 

HNO Hrozící neoprávněný odběr  

OPM Odběrné/předávací místo 

PDS Provozovatel distribuční soustavy 

PTP Pravidla trhu s plynem 

PZP Provozovatel zásobníku plynu 

RZD Rychlá změna dodavatele 

SZ Subjekt zúčtování 

SZD Standardní změna dodavatele 

TDD Typové diagramy dodávek 

VDT Vnitrodenní trh s plynem organizovaný OTE 

WF ID Číslo workflow (u změny dodavatele nebo SZ) 

 

 

Legislativní požadavky na úpravu CS OTE 
 

 

1) § 78 odst. 4 PTP – Úprava HNO 

• V současnosti CS OTE kontroluje, zda v následujících 10 pracovních dnech nekončí na 

OPM dodavatel. Bude zavedena nová kontrola, zda dodavatel končící na OPM ke dni D-1 

byl na OPM evidován s příznakem DPI (D je první den bez dodavatele). V případě, že na 

OPM ke dni D-1 byl evidován příznak DPI, bude na OPM nastaven příznak o hrozícím 

neoprávněném odběru (HNO) až 5. pracovní den před dnem D.  

 

2) § 110 odst. 3 PTP – Zkrácení období pro podávání ZD  

• Bude zkrácena možnost podání žádosti o SZD. Ve stávajícím stavu bylo možné podat 

standardní žádost o změnu dodavatele 4 měsíce před požadovaným počátkem dodávky. 

Nově bude upraven termín pro možnost podání žádosti na 3 měsíce před požadovaným 

počátkem dodávky. To se týká všech typů změn dodavatele. 

 

  

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCK59W2M1
https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-plyn/dokumentace-plyn
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3) § 110 odst. 3 PTP – Oddělení SZD S2 (OPM z DPI) od SZD S1 a nové termíny pro SZD S2  

• Bude provedena úprava termínů pro SZD s důvodem S2 

Kód 

zprávy 
Popis zprávy 

Typ 

změny 
Důvod 

Počet 

dní 
Hodina 

GA1 Žádost o změnu dodavatele SZD S2 D-5P 10:00:00 

GA4 Rezervace dist. nebo přep. kapacity SZD S2 Z+2P 18:00:00 

GA8 Požadavek na pozastavení ZD SZD S2 Z+3P 14:00:00 

GAB Potvrzení/odmítnutí odp. za odchylku SZ SZD S2 Z+2P 18:00:00 

D – rozhodný den účinnosti ZD  

Z – datum podání požadavku 

P – pracovní den  

• Ze stávajícího vyhodnocení SZD bude odebrán důvod S2. Žádosti o SZD S2 budou 

vyhodnocovány v 19:00 hodin 3. pracovní den po podání žádosti. 

 

4) § 110 odst. 3 písm. e) PTP – Rozšíření číselníku o způsobu uzavření smlouvy 

• Bude rozšířen číselník způsobu uzavření smlouvy o uzavření prostřednictvím 

zprostředkovatele. 

Způsob uzavření smlouvy Popis  

Z Zákazník má právo odstoupit od smlouvy dle § 11o EZ  

 

5) § 112 odst. 7 PTP – Úprava zastavení změny dodavatele CSR ARE 

• Požadavek na pozastavení změny dodavatele ze strany původního dodavatele akce CSR 

s důvodem ARE bude možno zaslat i na změnu dodavatele, který byla uzavřena 

prostřednictvím zprostředkovatele (způsob uzavření smlouvy v požadavku na změnu 

dodavatele = Z) 

• Bude upraven popis ARE (na portále, XSD): 

ARE – Odstoupení od smlouvy podle § 11b odst. 1 nebo § 11o EZ a pokračování dodávky 

stávajícího dodavatele 

 

6) § 113a PTP – Zahájení dodávky podle § 12d odst. 2 EZ 

• Pro standardní změnu dodavatele bude zaveden nový důvod změny dodavatele R5 – 

Zahájení zákonných dodávek do OPM po DPI.  

• Žádost o SZD s důvodem R5 bude moci poslat do CS OTE pouze dodavatel poslední 

instance, který na OPM aktuálně poskytuje dodávku v režimu DPI. Ostatním obchodníkům 

bude požadavek na SZD R5 odmítnut.  

• V rámci zpracování požadavku bude kontrolováno, zda účinnost SZD R5 je od prvního 

dne po konci příznaku DPI na daném OPM. V případě, že datum OD v požadavku nebude 

první den po konci příznaku DPI, bude žádost odmítnuta. 

• Termíny pro SZD R5 budou následující: 

Kód 

zprávy 
Popis zprávy 

Typ 

změny 
Důvod 

Počet 

dní 
Hodina 

GA1 Žádost o změnu dodavatele SZD R5 D-1P 10:00:00 

GA4 Rezervace dist. nebo přep. kapacity SZD R5 D-1P 18:00:00 

GA8 Požadavek na pozastavení ZD SZD R5 D-1P 18:00:00 

GAB Potvrzení/odmítnutí odp. za odchylku SZ SZD R5 D-1P 18:00:00 

D-1P = 1 pracovní den před počátkem platnosti změny dodavatele 

• Nevyjádření PDS bude bráno jako souhlas s žádostí o změnu dodavatele. Pokud bude 

existovat souhlas se SZD R5 ze strany SZ i PDS, změna dodavatele bude schválena se 

statusem ANY. Vyhodnocení SZD R5 bude automaticky inicializováno druhou přijatou 
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akcí vyhodnocení změny dodavatele (stejně jako je tomu u SZD R1). Pokud by 

u požadavku o změnu dodavatele nebyly evidovány všechny potřebné akce (vyjádření SZ 

a PDS), bude vyhodnocení provedeno v 19:00 hodin dne D-1 před počátkem platnosti 

změny dodavatele (stejně jako např. pro SZD R1).  

• V rámci vyhodnocení SZD R5 ode dne D bude kontrola, zda na OPM končí 

k předchozímu dni (D-1) příznak DPI. V případě že u OPM k předchozímu dni již DPI 

nebude evidováno, SZD R5 bude zamítnuta s novým důvodem zamítnutí 53 – OPM 

nepřechází z režimu DPI. 

• Na portálu OTE bude rozšířen číselník důvodů změn dodavatele o nový důvod R5 – 

Zahájení zákonných dodávek do OPM po DPI 

• Dle § 118 odst. 6 PTP obchodník v roli DPI bude o probíhajících změnách dodavatele na 

OPM k jinému dodavateli v období 3 měsíce po ukončení režimu DPI informován 

zprávami GBM (zúčastněná strana). Tyto zprávy GBM přestanou být zasílány, pokud 

dojde ke schválení změny dodavatele na OPM k jinému dodavateli. 

 

7) § 114 odst. 1 PTP – Změna termínu pro zkrácení SZ na OPM 

• Stávající mezní termín pro zkrácení převzetí odpovědnosti za odchylku subjektu zúčtování 

bude změněn z 10. kalendářního dne na 10. pracovní den před plánovaným ukončením 

převzetí odpovědnosti za odchylku. 

 

8) § 114 odst. 2 PTP – Úprava výčtů případů pro zkrácení Z2 

• Zkrácení dodávky SVA Z2 bude umožněno i na změny dodavatele uzavřené 

prostřednictvím zprostředkovatele (způsob uzavření smlouvy v požadavku na změnu 

dodavatele = Z) 

• Bude upraven popis důvodu Z2 (na portále, XSD šablony): 

Z2 – Odstoupení dle § 11b odst. 2 EZ nebo výpověď dle § 11a odst. 4, § 11b odst. 1 nebo 

§ 11o EZ  

 

9) § 115 odst. 3 a 4 PTP – Úprava důvodů pro prodloužení dodávek 

• Žádost o prodloužení dodávek SVA s důvodem P2 bude možno nově poslat i přes období 

jiných dodavatelů, pokud byli na OPM dosazeni s atributem uzavření smlouvy Z – 

prostřednictvím zprostředkovatele. 

• Bude upraven popis důvodu P2 (na portále, XSD šablony): 

P2 – Odstoupení od smlouvy dle § 11b odst. 2 EZ nebo výpověď smlouvy podle § 11b 

odst. 1 nebo § 11o EZ 

 

10) Úprava číselníku Typ zdroje pro výrobny plynu 

• Číselník Typ zdroje u výroben plynu (OPM druhu 1011) bude rozšířen o novou položku: 

H2 – výrobna vodíku 

• Změny se projeví jak ve formulářích na portálu OTE, tak ve zprávách prostřednictvím AK 

 

 


