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Žádost výrobce elektřiny/plynu o rozšíření přístupových práv 
v CS OTE pro účely Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. a Nařízení vlády 

č. 5/2023 Sb. 
 

Žádost je určena k rozšíření přístupových práv registrovaných výrobců elektřiny a plynu v informačním 

systému operátora trhu (dále jen “CS OTE“), tj. společnosti OTE, a.s., se sídlem Sokolovská 192/79, 

Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26463318 (dále též “OTE, a.s.”) pro účely Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., 

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení 

vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 

(společně dále jen jako „Nařízení“). 

 
IDENTIFIKACE VÝROBCE (dále jen „Žadatel“) 
 
Jméno a příjmení / Název společnosti (držitele licence na výrobu): 

 

 
Identifikační číslo (IČO): 

 

 
Registrační číslo účastníka trhu s elektřinou/plynem: 

 

 
OBSAH ŽÁDOSTI 
 
Žadatel podpisem této žádosti o rozšíření přístupových práv v CS OTE čestně prohlašuje, že splňuje 

veškeré podmínky pro podání žádosti o kompenzaci dle ustanovení § 19f zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména shora 

uvedených Nařízení (dále jen „Kompenzace“), a to nejpozději ke dni podání této žádosti o rozšíření 

přístupových práv v CS OTE, přičemž pro tyto účely a dále pro účely plnění souvisejících náležitostí 

vyplývajících z Nařízení Žadatel žádá o následující: 

 

1) přidělení přístupového oprávnění s názvem „Zastropování cen“ umožňující vyplňování 

a podání žádostí o Kompenzace pro níže uvedené již registrované uživatele v CS OTE: 

 

Jméno a příjmení ID osoby E-mail 
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Pověřená osoba1
 dle kapitoly 12.2 Obchodních podmínek OTE, a.s.,2

 má oprávnění i nadále upravovat 

uživatelské účty registrované v CS OTE dle potřeb Žadatele3.  

 

2) registraci níže uvedeného bankovního účtu, vedeného u banky nebo její pobočky se 

sídlem na území České republiky, v CS OTE pro účely úhrady Kompenzací:  

 

Číslo bankovního účtu/ kód banky (včetně předčíslí účtu): 

 

V případě, že Žadatel má nebo bude mít se společností OTE, a.s., uzavřenu smlouvu, na základě které je 
v CS OTE registrován bankovní účet Žadatele, má přednost bankovní účet uvedený v takové smlouvě4.  
 
KONTAKT PRO ÚČELY KOMUNIKACE K TÉTO ŽÁDOSTI 

Jméno a příjmení E-mail Telefon 

   

 
Datum a místo podání žádosti: 

 

 
Jméno, příjmení a podpis člena/členů statutárního orgánu či jiného oprávněného 
zástupce/zástupců: 

 

 

 

 
Pro vyloučení veškerých pochybností, společnost OTE, a.s, výslovně upozorňuje Žadatele, že podání této 
žádosti o rozšíření přístupových práv v CS OTE nezakládá právo na podání žádosti o Kompenzaci a nárok 
na následnou úhradu Kompenzací. Postupy a podmínky pro podání žádosti o Kompenzaci, nárok na 
Kompenzaci a úhradu Kompenzace se řídí právními předpisy České republiky, zejména shora uvedenými 
Nařízeními. 
 
Společnost OTE, a.s., je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které jí Žadatel pro nastavení přístupových 
práv v CS OTE pro účely úhrady Kompenzací a plnění souvisejících povinností Nařízení poskytl, 
a to v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a souvisejících právních předpisů5.
  

 
1 Pověřená osoba je oprávněna spravovat uživatelské účty osob s přístupem do CS OTE za daného smluvního 

partnera společnosti OTE, a.s. 
2 Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku a Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství 
jsou dostupné na www.ote-cr.cz.  
3 Manuál na administraci uživatelů CS OTE je dostupný na webu společnosti OTE, a.s., v části Smluvní partneři – 
Přístup do CS OTE –Správa uživatelů a odchylek.   
4 Účty pro výplatu provozní podpory dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nejsou registrovány na základě uzavřené smlouvy. 
5 Ochrana osobních údajů — Čeština (ote-cr.cz) 

http://www.ote-cr.cz/
https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju
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