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Prodloužení doby obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou 
 
S účinností od 3. 6. 2020 dochází k prodloužení doby obchodování na vnitrodenním trhu 
s elektřinou organizovaném OTE, a.s. 
 
V návaznosti na úspěšnou integraci vnitrodenního trhu v ČR organizovaného OTE, a.s., v listopadu 
minulého roku dochází v systému CS OTE od 3. 6. 2020 k prodloužení doby obchodování na 
vnitrodenním trhu s elektřinou.  Od tohoto dne bude možné nově obchodovat až do času pěti minut 
před samotnou hodinou dodávky (dosud platilo 60 minut).  
 
Úprava času obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou zvyšuje standard poskytovaných služeb 
prostřednictvím platformy CS OTE a mimo jiné, poskytuje účastníkům trhu další možnosti, jak předejít 
vzniku odchylky co nejblíže času dodávky, která je v souladu s trendy prodlužování času obchodování, 
jak je účastníci trhu znají z některých vnitrodenních trhů v Evropě. 
 
Operátor trhu tímto vychází vstříc námětům vznesených ze strany účastníků trhu v rámci 
konzultačních procesů. „Uvedené rozšíření časových možností obchodování vnímáme jako významný 
krok k dalšímu rozvoji vnitrodenního obchodování v České republice“, říká Jakub Šrom, vedoucí 
odboru Obchod. 
 
Obchodování na vnitrodenním trhu bude v tomto nově prodlouženém čase (60 minut až 5 minut 
před hodinou dodávky) probíhat bez přidělování přeshraničních kapacit, které jsou ze strany 
provozovatelů přenosových soustav přidělovány do 60 minut před začátkem hodiny dodávky. 

 
 
OTE, a.s. 
Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2002 a na trhu s plynem  
od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou  
a plynem. 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.  

OTE organizuje obchodování na denním, vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a také na 
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 zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů 
energie. 

Akciová společnost OTE je ustanovena Energetickým regulačním úřadem nominovaným 
organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který zajišťuje jednotné propojení denních a vnitrodenních 
trhů. Operátor trhu provádí, 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. 

 

http://www.ote-cr.cz/

