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1. Legislativní podklady 

a. Zákon č. 287/2022 Sb., kterým se mění zákon 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 zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 

b. Zákon 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  

c. Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve 
znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. a 442/2022 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 
298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 

d. Nařízení vlády č. 5/2023 o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za 
stanovené ceny (dále Nařízení na dodávku) 

2. Seznam použitých zkratek 
Nařízení na dodávku Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. o kompenzacích poskytovaných na 

dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 
Obchodník  držitel licence na obchod s elektřinou s platnou smlouvou o zúčtování 

odchylek nebo o přístupu do CS OTE 

OTE    OTE, a.s.  (operátor trhu) 

OPM   odběrné a předávací místo registrované v informačním systému OTE 

Operátor trhu  OTE, a.s. 

EZ   Energetický zákon  

CS OTE   Informační systém operátora trhu 



Pověřená osoba Osoby s oprávněním Správa vlastních údajů RÚT, tedy osoby, které 

jsou v sekci Registrace → Kmenová data po rozkliknutí Seznamu osob 

zobrazeny tučným písmem 

 

3. Přístup na žádosti o mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci 

• Přístupová práva pro dodavatele elektřiny/plynu, která registrovaným uživatelům CS OTE umožní 
administrovat žádosti o mimořádnou zálohu na kompenzaci, jsou přidána všem Pověřeným 
osobám (administrátorům).  

• Přístupová práva pro výrobce elektřiny budou přidána všem uživatelům CS OTE uvedeným v 
žádosti 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 k dispozici zde:  https://www.ote-
cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace/kompenzace_vyrobci.pdf  

• Pověřená osoba může následně přiřadit příslušné oprávnění („Zastropování cen“) i dalším 
uživatelům CS OTE v jejich uživatelském nastavení (Registrace -> Kmenová data -> Seznam osob -
> výběr příslušného uživatele -> záložka Činnosti -> přidání činnosti „Zastropování cen“). 

 

 

 
 

https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace/kompenzace_vyrobci.pdf
https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace/kompenzace_vyrobci.pdf


• Příslušné odkazy na informace ke správě uživatelských účtů jsou uvedeny níže: 
o Návod na správu uživatelských účtů - zde. 
o Návod na registraci veřejného certifikátu – zde.  

 

4. Žádosti o mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci  
 

a) Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku 

• Žádost o mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci se podává elektronicky prostřednictvím 
systému operátora trhu a ve formátu definovaném operátorem trhu. 

• Obchodník s elektřinou nebo plynem, případně výrobce, podává žádost o mimořádnou zálohu 
(Viz § 8 Nařízení na dodávku) 

o za leden 2023 v období od 25. ledna 2023 do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin, 
o za únor 2023 v období od 22. února do 23. února 2023 do 14:00 hodin,  
o za březen 2023 v období od 22. března 2023 do 23. března 2023 do 14:00 hodin.  

 

• Žádosti se podávají prostřednictvím portálu CS OTE v části elektřina (CDS => Kompenzace cen 
elektřiny => Za dodavatele – mimořádná záloha) a části plyn (CDS => Kompenzace cen plynu => 
Za dodavatele – mimořádná záloha) nebo v případě výrobců v části POZE (POZE=> Kompenzace 
cen elektřiny => Za dodavatele – mimořádná záloha) , požadovaná výše mimořádné zálohy může 
být maximálně však v rozsahu finančních prostředků stanovených ministerstvem pro tohoto 
obchodníka s elektřinou nebo plynem, případně Výrobce, a sdělených operátorem trhu podle § 15 
Nařízení na dodávku, a to zvlášť za:  

a. komoditu elektřina, 
b. komoditu plyn. 

 

 

b) Volba komodity 
 

Účastník se musí přihlásit na portále v CS OTE pod komoditou, za kterou chce žádost o mimořádnou 

zálohu podávat. 

 

Elektřina 

 

 
Plyn 

 

 

V případě, že je po přihlášení na portál CS OTE menu podbarveno modře, účastník je přihlášen pod 

komoditou elektřina. V případě, že je po přihlášení na portál CS OTE menu podbarveno oranžově, 

účastník je přihlášen pod komoditou plyn. 

V případě Výrobce se jedná o komoditu elektřina 

 

Žádost za každou komoditu musí být podána samostatně (jako samostatná žádost za elektřinu a 

samostatná žádost za plyn). 

https://www.ote-cr.cz/cs/registrace-a-smlouvy/pristup-do-cs-ote/sprava-uzivatelu-a-odchylky
https://www.ote-cr.cz/cs/registrace-a-smlouvy/pristup-do-cs-ote/certifikaty


 

 

c) Vzor podání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem/dodavatele elektřiny nebo 

plynu, případně žádosti výrobce elektřiny nebo plynu o mimořádnou zálohu na kompenzaci 

úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku 

(rozdíl mezi žádostí za komoditu elektřina a plyn spočívá pouze v tom, v jaké komoditě je účastník 

přihlášen) 

• Obchodník/dodavatel podává žádost o mimořádnou zálohu na portále CS OTE v sekci:  
o v části elektřina CDS => Kompenzace cen elektřiny => Za dodavatele – mimořádná záloha  
o v části plyn CDS => Kompenzace cen plynu => Za dodavatele – mimořádná záloha 

• Výrobce podává žádost o mimořádnou zálohu na portále CS OTE v sekci:  
o v části elektřina POZE => Kompenzace cen elektřiny => Za dodavatele – mimořádná 

záloha  
 

• Otevření formuláře pro podání žádosti se provede prostřednictvím tlačítka „N“ (Nový výkaz) – 
viz screen: 

 
Objeví se základní obrazovka, kde v sekci Detail/Editace bude mít účastník (dodavatel) 
k dispozici tyto položky: 

o Název dodavatele – bude předvyplněno dle přihlášeného účastníka, needitovatelná 

položka 

o ID RÚT – bude předvyplněno dle přihlášeného účastníka, needitovatelná položka 

o IČ  – bude předvyplněno dle přihlášeného účastníka, needitovatelná položka 

o Verze žádosti - bude předvyplněno dle charakteru žádosti, v tomto případě jako 

„Mimořádná záloha“; needitovatelná položka 

o Role účastníka - bude předvyplněno dle role žádajícího účastníka, v tomto případě jako 

„Dodavatel“; needitovatelná položka 

o Kompenzované období žádosti – editovatelné pole, účastník musí vyplnit období, za 

které podává žádost o mimořádnou zálohu  

Po vyplnění kompenzovaného období žádosti (viz krok 1 na screenu níže) účastník stisknutím tlačítka 

„Nová žádost" (viz krok 2 na screenu níže) otevře formulář pro zadání nové žádosti: 

 



 
• Po otevření nové žádosti bude mít účastník editovatelné pouze položky: 

o Status – účastník zadávající žádost o mimořádnou zálohu si bude moci (před uložením 
žádosti) vybrat jednu ze dvou možností: 

▪ Návrh – žádost zůstane v pracovní (rozpracované) verzi zadávajícího účastníka, 
účastník si ji může opakovaně změnit/editovat, neboť tato žádost ve stavu „Návrh“ 
nebude předána k dalšímu zpracování v CS OTE do doby než účastník v žádosti 
změní status na „Ke zpracování v CS OTE“ 

▪ Ke zpracování v CS OTE - pro účastníka/dodavatele již needitovatelný status, 
pokud je žádost uložena s tímto statusem, je již připravena (předána) ke 
zpracování v CS OTE a k následnému review ERÚ 

o Místo/Sídlo podnikání - pole bude předvyplněno dle přihlášeného účastníka/dodavatele. 
Pole bude editovatelné a účastník údaj v tomto poli bude moci změnit. 

o Textové vyjádření účastníka – (nepovinné) pole pro textové vyjádření/komentář 
přihlášeného účastníka (např. „Byla provedena oprava údajů v žádosti“) 

o Příloha účastník (nepovinné) – prostřednictvím této položky žádající účastník nahraje do 
CS OTE jako přílohu excelový soubor s detailními údaji k žádosti 

o Tabulka  - položka (1) – Celková kompenzace v mimořádné záloze – do této položky 
účastník uvede celkovou částku, o kterou žádá jako o mimořádnou zálohu na kompenzaci. 

 

Položka „Celková kompenzace v mimořádné záloze“: 

• bude ve formuláři předvyplněna částkou, která odpovídá nejvyššímu rozsahu finančních 
prostředků na úhradu mimořádné zálohy na kompenzaci pro daný měsíc podle § 15 odst. 1 Nařízení 
na dodávku.  

• Žadatel může tuto částku potvrdit nebo změnit na nižší hodnotu.  

• Hodnota musí být kladná a bez desetinných míst 
 



 
 

Po vyplnění editovatelných položek účastník uloží žádost prostřednictvím tlačítka „Uložit“ buď ve 

stavu „Návrh“, nebo „Ke zpracování v CS OTE“ (viz položka Status). 

 

Po uložení žádosti se statusem „Ke zpracování v CS OTE“ ji již není možné změnit !  

 

Před uložením žádosti účastník bude vyzván ke kontrole zadávané částky, potvrdí ji stisknutím tlačítka 

„Uložit“. 

 
Kontrola uložení podané žádosti: 

Účastník si v sekci CDS => Kompenzace cen elektřiny => Za dodavatele – mimořádná záloha, resp. CDS 

=> Kompenzace cen plynu => Za dodavatele – mimořádná záloha ve filtru zvolí požadovaná výběrová 

kritéria (především období, za které žádost podává) a prostřednictvím tlačítka „Hledat“ si zobrazí 

všechny žádosti splňující výběrová kritéria - viz sekce „Data“:  

 

(Poznámka: obdobný postup platí pro dodavatele plynu/výrobce) 

 



 
 

Detail / Editace žádosti: 

Pokud uživatel klikne na příslušný řádek v sekci „Data“ (tzn. řádek se podbarví oranžově“), pod 

tabulkou v sekci „Detail/Editace“ se objeví Detail dané žádosti.  Pokud účastník chce některé položky, 

včetně položky „Status“ editovat, musí se přepnout do módu „Editovat“ (viz tlačítko níže na screenu): 

 
 

• Po editaci účastník uloží žádost prostřednictvím tlačítka „Uložit“ buď ve stavu „Návrh“, nebo „Ke 
zpracování v CS OTE“ (viz položka Status). 

• Pouze žádosti ve statusu „Ke zpracování v CS OTE“ jsou předány k dalšímu zpracování (= vyplacení). 
 

d) Přístup účastníka/dodavatele na žádosti a editace žádosti dle statusů (práce se žádostmi): 

Účastník/dodavatel u svých žádostí 

• bude si moci zobrazit všechny své žádosti ve všech statusech, 

• bude moci editovat pouze žádosti ve statusu „Návrh“ a „Odstraňování pochybností účastníkem“, 

• bude moci editovat pouze položky: Status žádosti, Místo/Sídlo podnikání, Textové vyjádření 
účastníka, Příloha účastník (vkládat/odstranit/změnit přílohu) a tabulku s atributy (dle nastavení 
jednotlivých atributů),  



• u nové žádosti bude muset vyplnit všechny povinné atributy v tabulce, při uložení bude volit mezi 
stavem „Návrh“ (uložení rozpracované žádosti bez jejího předání k dalšímu zpracování) nebo 
stavem „Ke zpracování v CS OTE“ (předání k dalšímu zpracování). 

5. Výplata peněžních prostředků  
Operátor trhu na základě dotace poskytnuté od ministerstva na úhradu finančních prostředků 
poskytovaných na úhradu mimořádných záloh na kompenzaci podle § 15 Nařízení č.5/2023 Sb. uhradí 
mimořádnou zálohu za  

a. leden 2023 do 3. února 2023,  
b. únor 2023 do 3. března 2023,  
c. březen 2023 do 31. března 2023. 

 

6. Vypořádání mimořádných záloh  
Vypořádání mimořádných záloh proběhne v rámci vypořádání (standardních) žádostí o kompenzaci za 

příslušný měsíc podle příslušných paragrafů Nařízení na dodávku (č.5/2023 Sb.). 

 


