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OTE opětovně ustanoven nominovaným organizátorem trhu s elektřinou v České republice  
 
Na základě plnění všech požadavků legislativních norem a zásad vyplývajících z povinností nařízení 
Komise EU č. 2015/1222 (CACM), ERÚ dne 1. října 2019 vydal rozhodnutí, ve kterém opětovně určil 
společnost OTE, a.s., nominovaným organizátorem trhu s elektřinou v České republice.  
„Tuto skutečnost považuji za významný úspěch naší společnosti. Je to viditelný důkaz naší mnohaleté 
práce, kterou přispíváme k rozvoji organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou v České 
republice.“, říká Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., člen představenstva společnosti OTE, a dodává:  
„To, že nás ERÚ opětovně stanovil nominovaných organizátorem trhu je pro nás závazkem a zároveň 
motivací do další práce.“ 
Nařízením Komise (EU) č. 2015/1222 se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity  
a řízení přetížení v elektroenergetické soustavě. Přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce,  
dalšímu rozšiřování integrovaného denního trhu a vznik propojeného vnitrodenního trhu 
s elektřinou. 

 

 
Více k činnostem OTE: www.ote.cz 
  
OTE, a.s.  
Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem  
od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou  
a plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním 
 a blokovém trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a vnitrodenním trhu s plynem. 
Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu 
dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami 
dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. 
Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů. Společnost OTE je od 1. ledna 2013 
zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie. 

 OTE je dle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem 
licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR.  

Akciová společnost OTE byla dne 7. října 2015 ustanovena Energetickým regulačním úřadem, 
nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který bude zajišťovat jednotné propojení 
denních nebo vnitrodenních trhů. Dne 7. října 2015 také Operátor trhu zahájil, za účastníky trhu, 
reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE do databáze Agentury pro spolupráci 
energetických úřadů (ACER). 

Více informací naleznete na www.ote-cr.cz. 
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