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OTE, a.s.

OTE,
a. s.
Key information
ZÁKLADNÍ INFORMACE
OTE, a.s.,
was founded
2001 by the
government, which is the Company’s
Akciová
společnost
OTE,on
a. 18
s., April
byla založena
dneCzech
18. 4.Republic’s
2001.
sole shareholder.
The
Ministryakcionářem
of Industry and
Trade
is entrusted
by the government to exercise
Jejím
zakladatelem
a jediným
je stát
Česká
republika.
the shareholders’
rights.
Výkon
akcionářských
práv provádí z pověření státu Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Na trhu s elektřinou je společnost aktivní od roku 2002, na trhu
s plynem od roku 2010.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
Základní
kapitál společnosti činí 500 mil. Kč.
across
Europe.
Činnosti
OTEcomprise:
potvrzují jeho významné místo nejen na trhu s elektřinou
Core
operations
a plynem and
v ČR,financial
ale i v celoevropském
kontextu.between contracted
• evaluation
settlement of imbalances
and metered supply and consumption of electricity and gas;
Mezi hlavníof
předměty
činnosti
patří: market and the short-term
• organization
the short-term
electricity
• vyhodnocování,
zúčtování a with
vypořádání
odchylek system
mezi sjednanými
gas
market and, in cooperation
the transmission
operator,
a skutečnými
dodávkami
odběry
elektřiny
a plynu,
organization
of the
balancing a
market
with
regulation
energy;
• organizování
krátkodobého
elektřinourelated
a krátkodobého
• processing
and exchange
of datatrhu
and sinformation
to
s plynem
výkon
činnosti
Nominovaného
trhu
thetrhu
electricity
andagas
markets
through
the Centre oforganizátora
Data Services,
elektřinou
podle nařízení Komise (EU) 2015/1222,
24 shours
a day, 7(NEMO)
days a week;
• zpracování aofvýměna
informacíenergy
na trhu
s elektřinou a trhu
• administration
supportdat
for arenewable
sources;
s plynem
prostřednictvím
centra
datových
a informačních
služeb
• issuance
of guarantees
of origin
of electricity
from
renewable energy
24 hodin
dní v týdnu,
sources
and 7combined
heat and power;
• administrace
výplaty of
podpory
podporovaným
energie,
• performing
the function
a national
administratorzdrojům
of the Union
registry
• vemission
ydávání záruk
původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny
for
trading;
z vysokoúčinné
kombinované
výroby elektřiny
a tepla,
• provision
of technical
support for change
of electricity
and gas supplier
prováděnípoints
funkce
in• customer
of národního
delivery; správce Rejstříku obchodování
s povolenkami
na emise
skleníkových
plynů,
• preparation
of monthly
and yearly
reports on
the electricity market and
• pgas
oskytování
technického
zázemí pro změnu dodavatele elektřiny
the
market in
the Czech Republic;
a plynu v of
odběrných
zákazníků,
• preparation
reports onmístech
projected
electricity and gas consumption and
• zpracovávání
měsíční
a roční electricity
zprávy o trhu
elektřinou
a trhu
the
method of ensuring
balanced
and sgas
supply and
demand;
s plynem
v České(EU)
republice,
• REMIT
– Regulation
No. 1227/2011 of the European Parliament and
zpracovávání
o budoucí
spotřebě
a plynu
of• the
Council on zprávy
Wholesale
Energyočekávané
Market Integrity
and elektřiny
Transparency
–
a odata
způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou
trade
reporting.
elektřiny a plynu,
• reporting obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti
velkoobchodního
energií
(REMIT).in the OTE system in 2018
Volumes
of electricitytrhu
ands gas
registered
electricity
block market

Množství elektřiny a plynu registrované v systému OTE v roce 2020

day-ahead market
elektřina
intraday
market

blokový trh
bilateral transactions (internal nominations)
denní trh
export/import
vnitrodenní trh (včetně přeshraničních obchodů)
dvoustranné smlouvy (realizační diagramy)
gas

export/import

intraday market
plyn
bilateral transactions (internal nominations)
vnitrodenní trh
export/import
dvoustranné smlouvy (realizační diagramy)
injection/withdrawal
export/import
vtláčení/těžba
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Prague
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192/79,186
1860000
Praha8 8– Karlín,
– Karlín
Telephone:
+420
296
579
160,
Fax:
+420
296
579
180,
E-mail:
ote@ote-cr.cz
Telefon: +420 234 686 100, E-mail: ote@ote-cr.cz
www.ote-cr.cz
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OTE has been actively engaged in professional organizations and their
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
OTE
aktivně zapojuje
do profesních
organizací
a jejich rules
pracovních
on
these
electricity
and gas markets,
participate
in formulating
skupin v these
ČR i vmarkets,
zahraničíand
AEM,
CIGRE,
EUROPEX,
governing
ensuring
free
and equalPrice
accessCoupling
to those of
Regions
Association
of Issuing Bodies (AIB). Cílem společnosti
markets
for(PCR),
all market
participants.
je prosazovat liberální a transparentní principy na trhu s elektřinou
plynem, podílet
se na formování
pravidel
trhů a zajišťovat
Inaconnection
with Commission
Regulation
(EU)těchto
No. 2015/1222,
the Market
svobodný
a rovný
k těmto
trhům
všechny
účastníky.
Operator
has
scoredpřístup
a significant
success
by pro
obtaining
thejeho
status
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
Významným
úspěchem
operátora
trhu je v návaznosti
na nařízení
evidence
of years
of work on
the development
of the organized
electricity
Komise
2015/1222
určení
Nominovaným
market
in (EU)
the Czech
Republic,
andspolečnosti
all a commitment
and motivation for
organizátorem
s elektřinou
status
je viditelným
further
expansiontrhu
of the
integrated (NEMO).
day-aheadTento
market
and the
creation
mnohaleté
práce
na rozvoji
organizovaného trhu
ofdůkazem
an integrated
intraday
electricity
market.
s elektřinou v České republice a závazkem a motivací pro další
rozšiřování
denního
a vznikReporting
propojeného
OTE
has beenintegrovaného
certified by ACER
as the trhu
Registered
Mechanism
vnitrodenního
trhuwith
s elektřinou.
(RRM)
in accordance
Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
Společnost OTE
je agenturou
ACER certifikována
Registrovaný
transparency
(REMIT).
The certification
is a necessaryjako
prerequisite
for
reportující
(RRM)to
v souladu
s nařízením REMIT.
the
provisionmechanismus
of reporting services
market participants.
Tato certifikace je nezbytným předpokladem pro poskytování
reportingových
služeb účastníkům
The
Company’s registered
capital totalstrhu.
CZK 500 million.

sale
17 GWh
20,809 GWh
prodej
550 GWh

purchase
17 GWh
18,724 GWh
nákup
550
GWh

5 GWh
95,054 GWh
22 068 GWh
24,310 GWh
2 701 GWh

5 GWh
95,054 GWh
15 687 GWh
10,431 GWh
2 100 GWh

76 334 GWh
sale
22 904
GWh

76 334 GWh
purchase
13 150
GWh

3,059 GWh
prodej
266.3 TWh
4 311 GWh
89.3 TWh
241,3 TWh
32.3 TWh
160,5 TWh

3,059 GWh
nákup
266.3 TWh
4 311 GWh
173.2 TWh
241,3 TWh
32.6 TWh
240,9 TWh

22,5 TWh

33,4 TWh
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OTE,
a. s.
Key information
ZÁKLADNÍ INFORMACE
OTE, a.s., was founded on 18 April 2001 by the Czech Republic’s government, which is the Company’s
sole shareholder. The Ministry of Industry and Trade is entrusted by the government to exercise
the shareholders’ rights.
• Zúčtování odchylek elektro
• Zúčtování
•R
 eporting obchodních
• Propojení
OTE ve zkratce

• Organizované trhy elektro
• Dlouhodobá rovnováha
a statistika

• Záruky původu elektřiny
• Rejstřík obchodování
s povolenkami

• Blokový trh
s elektřinou

odchylek plyn
• Organizované
trhy plyn

OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
on the
electricity and2004
gas markets
both in the Czech Republic
and
2002
2005
2008
2009
across Europe.
• Vnitrodenní trh s elektřinou

2010

• Propojení

• Podporované
zdroje energie

dat (REMIT)
•N
 ominovaný organizátor
trhu (NEMO)

vnitrodenního
trhu
s elektřinou

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
working
groups
in the2014
Czech Republic
and abroad AEM, CIGRE,2019
EUROPEX,
2012
2013
2015
2016
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
The•Company’s
goal•isPropojení
to promote liberal
anddotransparent
Propojení
•Z
 apojení
evropského principles
denního
trhu anddenního
trhu
schématu záruk
původu
on the
electricity
gas markets,
participate
in formulating
rules
s elektřinou
s elektřinou
na elektřinu (EECS)
governing
these markets,
and ensuring free and equal access to those
CZ-SK-HU
CZ-SK-HU-RO
markets for all market participants.

denního trhu
Core operations comprise:
s elektřinou
• evaluation and financial settlement of imbalances betweenCZ-SK
contracted
and metered supply and consumption of electricity and gas;
• organization of the short-term electricity market and the short-term
Organizační
schéma
k 1. 2. 2021
gas
market and,
in cooperation
with the transmission system operator,
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
organization of the balancing market with regulation energy;
Operator has scored a significant success by obtaining the status
• processing and exchange of data and information related to
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
Dozorčí rada
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
evidence of years of work on the development of the organized electricity
24 hours a day, 7 days a week;
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
• administration of support for renewable energy sources;
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
Výbor pro audit
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy Představenstvo
of an integrated intraday electricity market.
sources and combined heat and power;
• performing the function of a national administrator of the Union registry
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
for emission trading;
(RRM) in accordance
of the
European
Úsek
Úsek
Úsek with Regulation (EU) No. 1227/2011
Úsek Smluvní
vztahy
Službyofspolečnosti
POZE
Obchod
Ekonomika
a environmentální
nástrojeand
• provision
technicala správa
support
for change of electricity
anda Bilance
gas supplier
Parliament and
of the Council on wholesale energy
market integrity
in customer points of delivery;
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
Odbor and yearly reports on the electricity market and
• preparation of monthly
the provision of reporting
services to market participants.Odbor
Odbor
Odbor
Správa podporovaných
Smluvní vztahy
Bilance elektřiny
Řízení IT
the gas market in
theenergie
Czech Republic;
zdrojů
a emisní povolenky
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
Odbor
Odbor
Odbor
Odbor
the method of ensuring
balanced
electricity
and
gas
supply
and
demand;
Veřejné zakázky
Správa záruk původu
Bilance plynu
Finance
a právní
servis
a čistá mobilita
• REMIT – Regulation
(EU)
No. 1227/2011 of the European Parliament and
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
Odbor
Odbor
Odbor
Kancelář
trade data reporting.
Kancelář představenstva

Obchod

Správa majetku a služby

Compiliance officer

Odbor
Rozvoj trhu

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018
electricity

Počet
účastníků trhu s elektřinou a plynem v roce 2020
block
market

sale

purchase

17 GWh

17 GWh

day-ahead
market trhu s elektřinou
typ účastníka
intraday
market
subjekt
zúčtování

20,809 GWhpočet k 31. 12. 2020
550 GWh

122

dodavatel
bilateral
transactions (internal nominations)
poskytovatel podpůrných služeb
export/import

95,054 GWh

190

24,310 GWh

25

provozovatel distribuční soustavy

258

+57
95,054 GWh
-1
10,431 GWh
0

1

0
purchase

intraday
typmarket
účastníka trhu s plynem

3,059 GWhpočet k 31. 12. 2020

3,059
GWh
meziroční
změna

subjekt
zúčtování
bilateral
transactions
(internal nominations)
dodavatel
export/import

266.3 TWh

104

89.3 TWh

103

+6
266.3 TWh
+2
173.2 TWh

gas

provozovatel přenosové soustavy

18,724
GWh
meziroční
změna
550 GWh
-2

provozovatel distribuční soustavy
injection/withdrawal
provozovatel přepravní soustavy
provozovatel zásobníku plynu
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Sokolovská 192/79,
Prague
Czech Republic
OTE,
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1860000
Praha8 8– Karlín,
– Karlín
Telephone:
+420
296
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296
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www.ote-cr.cz
www.ote-cr.cz

sale

32.3 TWh

67
1
4

+2
32.6 TWh
0
0
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OTE, a.s.

EMISNÍ
POVOLENKY
Key information
ZÁKLADNÍ INFORMACE
OTE,a.a.s.,
was funkci
founded
on 18 April
2001 by
the Czech
Republic’s sgovernment,
which is the Company’s
OTE,
s., plní
národního
správce
Rejstříku
obchodování
povolenkami
sole
shareholder.
The Ministry
of Industry
Trade is
entrusted
by thevydávání,
government
to exercise
na
emise
skleníkových
plynů, který
slouží kand
zajištění
přesné
evidence
držení,
the shareholders’
rights. emisních povolenek a kjótských jednotek. OTE tuto správu provádí již
převádění
a odevzdávání
od roku 2005 - nejdříve na základě pověření od Ministerstva životního prostředí, později na základě
zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
Povolenky
across
Europe. a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech
provozovatelů zařízení, účtech provozovatelů letadel, národních,
osobních
nebo
obchodních účtech.
Core
operations
comprise:
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
Podle
zákona
č. 383/2012
Sb., o podmínkách
obchodování
and
metered
supply
and consumption
of electricity
and gas;
s povolenkami
na short-term
emise skleníkových
povinností
• organization
of the
electricity plynů,
marketjeand
the short-term
provozovatelů
která with
spadají
systému emisního
gas
market and, zařízení,
in cooperation
the do
transmission
system operator,
obchodováníofna
vydaného
povolení
Ministerstva
organization
thezákladě
balancing
market with
regulation
energy;životního
prostředí kand
emisím
skleníkových
plynů
do ovzduší,
míttozřízen účet
• processing
exchange
of data and
information
related
v Rejstříku.
ledna
2012 platí
tato povinnost
pro Services,
provozovatele
the
electricityOd
and
gas markets
through
the Centretaké
of Data
letadel,
provozní
24
hours akteří
day,mají
7 days
a week;licenci vydanou v České republice nebo
spadají pod správu
České
podle
seznamu
• administration
of support
forrepubliky
renewable
energy
sources;provozovatelů
letadel vydaného
Evropskou
• issuance
of guarantees
of originkomisí.
of electricity from renewable energy
sources and combined heat and power;
Obchodní účet
si můžeof
otevřít
jakákoliv
fyzická čiofprávnická
• performing
the function
a national
administrator
the Unionosoba
registry
včetně
provozovatele
for
emission
trading; zařízení nebo provozovatele letadla, který již má
otevřen účet
provozovatele.
• provision
of technical
support for change of electricity and gas supplier
in customer points of delivery;
Evropský systém
obchodování
emisními
povolenkami
(EU ETS)
• preparation
of monthly
and yearlysreports
on the
electricity market
and
zřizuje
směrnice
2003/87/ES.
Podle nařízení Komise (EU) v přenesené
the
gas market
in the
Czech Republic;
pravomoci of
č. reports
2019/1122
má každýelectricity
členský stát
používat
• preparation
on projected
andEU
gaspovinnost
consumption
and
jednotný
Rejstřík
Unie,balanced
který je electricity
v provozu and
od roku
2012 aand
nahradil
the
method
of ensuring
gas supply
demand;
národní
rejstříky členských
států EU.of
Rejstřík
Unie funguje
takéand
jako
• REMIT
– Regulation
(EU) No. 1227/2011
the European
Parliament
Kjótského
ofkonsolidovaný
the Council onrejstřík
Wholesale
Energy protokolu.
Market Integrity and Transparency –
trade data reporting.
Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je
dostupný z internetové stránky https://www.povolenky.cz.

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
V roce
2020 se
Rejstříku
uskutečnilo
1 040
transakcí,
při(AIB).
nichž
Price
Coupling
of vRegions
(PCR),
Association
of Issuing
Bodies
změnilo
účet celkem
980 519
jednotek.
Do statistiky
jsou zahrnuty
The
Company’s
goal is to364
promote
liberal
and transparent
principles
veškeré
převodní
transakce
s emisními
povolenkami
a kjótskými
on
the electricity
and
gas markets,
participate
in formulating
rules
jednotkami
uskutečněné
mezi
držiteli
účtů.
governing
these
markets, and
ensuring
free
and equal access to those
markets for all market participants.
Důvod transakce a samotné ceny povolenek a kjótských jednotek
v Rejstříku
vyhodnocovány,
ani s (EU)
nimiNo.
není
v tomto systému
Innejsou
connection
with Commission
Regulation
2015/1222,
the Market
obchodováno.
Obchodování
s povolenkami
probíháthe
například
Operator
has scored
a significant
success by obtaining
status
bilaterálních
burzovních
obchodů.
ofprostřednictvím
“Nominated Electricity
Marketnebo
Organizer”
(NEMO),
which is visible
evidence of years of work on the development of the organized electricity
Finálním
termínem
ke splnění
povinnosti
odevzdání
market
in the
Czech Republic,
and zákonné
all a commitment
and
motivation for
povolenek
ve výšiofověřených
tun emisí
CO2 vyprodukovaných
further
expansion
the integrated
day-ahead
market and the creation
v roce
2019 electricity
byl pro provozovatele
těchto zařízení
ofzeanzařízení
integrated
intraday
market.
30. duben 2020. Všichni provozovatelé tuto povinnost splnili.
15. has
května
tak byla
zveřejněna
Zpráva o hodnocení
provozovatelů
OTE
been2020
certified
by ACER
as the Registered
Reporting Mechanism
zařízení
a provozovatelů
letadel ve(EU)
vztahu
Splnění of
zathe
rokEuropean
2019 na
(RRM)
in accordance
with Regulation
No. ke
1227/2011
úrovni EUand
v souladu
s přílohou
XIV., odstavce
1 d),
e) nařízení
Komise
Parliament
of the Council
on wholesale
energy
market
integrity
and
(ES) č. 389/2013.
Celková
suma verifikovaných
emisí
vyprodukovaných
transparency
(REMIT).
The certification
is a necessary
prerequisite
for
ze provision
stacionárních
zařízení
a letadel
za rok 2019
činila 63 003 403 tun
the
of reporting
services
to market
participants.
CO2, což je meziročně o 4 422 814 tun CO2 méně.
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
Trend snižování emisí reportovaných v rámci systému EU ETS v České
republice je možno sledovat z obrázku, který na datech z Rejstříku
Unie ukazuje vývoj emisí mezi lety 2005 a 2019.
Počet transakcí a objem převáděných jednotek v roce 2020
typ jednotek

Ke dni of
31.electricity
12. 2020 existovalo
Rejstříku 267
účtů
provozovatelů
Volumes
and gas vregistered
in the
OTE
system in 2018

zařízení, 20 osobních účtů, 31 obchodních účtů a 8 účtů provozovatelů
electricity
letadla. Tyto účty náleží 216 subjektům, z nichž některé mají
v Rejstříku
block
market veden více než jeden účet.

objem jednotek

počet transakcí

evropské povolenky

364 544 126

1 005

kjótské jednotky
sale
celkem

436 393

day-ahead market
intraday market

35
purchase
1 040

364 980 519

17 GWh

17 GWh

20,809 GWh

18,724 GWh

550 GWh

550 GWh

bilateral transactions (internal nominations)

95,054 GWh

95,054 GWh

100 000 000 t
export/import

24,310 GWh

10,431 GWh

sale

purchase

intraday market

3,059 GWh

3,059 GWh

bilateral
transactions
(internal nominations)
40 000 000
t

266.3 TWh

266.3 TWh

export/import

89.3 TWh

173.2 TWh

injection/withdrawal

32.3 TWh

32.6 TWh

Vývoj emisí CO2, N2O a PFC v systému EU ETS v ČR

80 000 000 t

gas
60 000 000 t

20 000 000 t
0
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ZÁRUKY
PŮVODU
Key information
ZÁKLADNÍ INFORMACE
OTE, a.s.,
was founded
18 April 2001 by
the Czech
Republic’s
government, which is the Company’s
Záruka
původu
elektřinyon
z obnovitelných
zdrojů
a elektřiny
z vysokoúčinné
sole shareholder.
Theelektřiny
Ministryaoftepla
Industry
and původu)
Trade is entrusted
government to exercise
kombinované
výroby
(záruka
prokazuje,by
žethe
dané
the shareholders’
množství
elektřiny rights.
bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů nebo z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla a dodáno do elektrizační soustavy. Záruka
původu tedy slouží pro prokázání původu spotřebované elektřiny. Za tímto
OTE’s
operations
reaffirm the Company’s
significant
position
OTE has been
actively engaged in professional organizations and their
účelem
provozuje
OTE, a. s.,
systém
Evidence záruk původu
(EZP).
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
across Europe.

Povinnost vydávat záruky původu na písemnou žádost výrobce
Core
operations
elektřiny
bylacomprise:
operátorovi trhu přidělena již na základě zákona
• evaluation
andSb.
financial
settlement
of imbalances zákona
betweenč.contracted
č. 180/2005
V návaznosti
na implementaci
165/2012
and
supply andzdrojích
consumption
of electricity
gas; 2013
Sb.,metered
o podporovaných
energie
však došloand
v roce
• organization
of the ve
short-term
electricity
market
andnově
the short-term
k zásadní změně
správě záruk
původu,
neboť
bylo možno
gas
market
and, inpůvodu
cooperation
with the
transmission
operator,
vydávat
záruky
na základě
žádosti
výrobce system
elektřiny
pouze
organization
of the
balancing
market
regulation
v elektronické
podobě.
Vyhláška
č.with
403/2015
Sb., energy;
o zárukách původu
• processing
and exchange
data andpodmínky
information
relatedověření
to
elektřiny, pak
stanovujeofpostupy,
a způsob
údajů
the
electricity
and
gas
markets
through
the
Centre
of
Data
Services,
nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu
a její
24
hours a day,
7 days a week;
obsahové
náležitosti.
• administration of support for renewable energy sources;
• issuance
of guarantees
origin of EZP
electricity
from renewable
energy
V roce 2020
získalo doofsystému
nově přístup
257 držitelů
účtů.
sources
and
combined
heat
and
power;
Celkem bylo 1 115 aktivním držitelům účtů vydáno 6 042 239 záruk
• performing
the
function of nárůst
a national
administrator
of the Union
původu, což
představuje
vydaných
záruk původu
o 2,5 registry
% oproti
for
emission
trading;
roku
2019. Skrze
proces uplatnění záruk původu byl transparentně
• provision
of technical
support 1for
change
ofelektřiny
electricityvyrobené
and gas supplier
garantován
původ přibližně
381,5
GWh
inz customer
points
of
delivery;
obnovitelných zdrojů a spotřebované v ČR.
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
the
gas market
in theže
Czech
Republic;
Vzhledem
k tomu,
systém
EZP umožňuje vydávání záruk původu
• preparation
of reportsažon12projected
electricity
gas consumption
and
za výrobu elektřiny
měsíců zpětně,
lzeand
předpokládat,
že určitá
the
method
of
ensuring
balanced
electricity
and
gas
supply
and
demand;
část záruk původu vztahujících se k výrobě elektřiny v roce 2020 bude
• REMIT
– Regulation
(EU)
1227/2011
vydána
a uplatněna
až No.
v roce
2021. of the European Parliament and
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
trade
data reporting.
Uplatnění
záruky původu je proces jejího převedení na účet
zrušených záruk původu a tím její životní cyklus končí. Uplatněním
držitel účtu deklaruje, že určitý objem elektřiny reprezentovaný
příslušným počtem záruk původu byl dodán koncovému spotřebiteli.

working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
The
Company’s
goal is toEZP
promote
liberal
and transparent
principles
O přístup
do systému
mohou
požádat
držitelé licence
na výrobu
on
the electricity
andobchod
gas markets,
participate
in formulating
rules
elektřiny
nebo na
s elektřinou.
Veškeré
informace
o systému
governing
these markets,
free and equal
access to those
EZP a o zřízení
přístupuand
do ensuring
něj jsou dostupné
na internetové
stránce
markets
for all market participants.
https://www.ote-cr.cz/cs/zaruky-puvodu-a-povolenky/.

InMezinárodní
connection with
Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
transakce
Operator
has scored
a significant
success EZP
by obtaining
the status
V návaznosti
na zprovoznění
systému
se operátor
trhu stal
ofv “Nominated
Electricity
Organizer”
(NEMO),
which is visible
listopadu 2013
členemMarket
mezinárodní
asociace
vydavatelských
evidence
years of work
the development
of Operátor
the organized
subjektůofAssociation
of on
Issuing
Bodies (AIB).
trhuelectricity
je zařazen
market
in the Czech Republic,
and all a commitment
motivation
for
i do mezinárodního
standardizovaného
schématuand
European
Electricity
further
expansion
of the
integrated day-ahead market and the creation
Certificate
Scheme
(EECS).
of an integrated intraday electricity market.
Systém EZP je tak plně harmonizován s ostatními systémy států
OTE
has been certified
byAIB
ACER
as the Registered
Reporting
Mechanism
sdružených
v asociaci
a umožňuje
importovat
a exportovat
(RRM)
in původu
accordance
withvRegulation
(EU) No.
1227/2011
European
záruky
vydané
těchto zemích.
Konkrétně
jdeofothe
Belgii,
Parliament
and of theFinsko,
Council Francii,
on wholesale
energy market
integrity and
Dánsko, Estonsko,
Chorvatsko,
Irsko, Island,
transparency
(REMIT).
The certification
is a necessary
prerequisite
for
Itálii, Kypr, Litvu,
Lotyšsko,
Lucembursko,
Nizozemsko,
Norsko,
the
provisionPortugalsko,
of reporting services
to market
Německo,
Rakousko,
Řecko,participants.
Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko, přičemž tento seznam
The
Company’s
registered
capital
CZKzemě
500 million.
bude
rozšiřován
podle toho,
jaktotals
se další
budou do asociace AIB
zapojovat.
Spolupráce operátora trhu s ostatními členy asociace AIB výrazně
zvyšuje transparentnost celého systému záruk původu ve všech fázích
jejich životního cyklu.

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018
electricity

Souhrnný přehled transakcí se zárukami původu v roce 2020

block market

sale

purchase

17 GWh

17 GWh

typ transakce
day-ahead
market

20,809 GWh

počet záruk
původu
18,724
GWh

mezinárodní
intraday
market odchozí převod
mezinárodní
příchozí
převod
bilateral
transactions
(internal
nominations)
uplatnění
export/import
vnitrostátní převod

550 GWh
95,054 GWh

5 550
709 GWh
826
1 075 GWh
868
95,054
1 381 485
10,431 GWh
5 985 087

24,310 GWh

vydání
sale

6 042 239
purchase
100 642

intraday market

3,059 GWh

3,059 GWh

bilateral transactions (internal nominations)

266.3 TWh

266.3 TWh

export/import

89.3 TWh

173.2 TWh

injection/withdrawal

32.3 TWh

32.6 TWh

gas

vyřazení z důvodu uplynutí platnosti
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OTE, a.s.

PODPOROVANÉ
Key information ZDROJE ENERGIE
FORMY PODPORY A JEJÍ REGISTRACE
OTE, a.s.,výroby
was founded
onse18uskutečňuje
April 2001 by
the Czech
Republic’s
government,
which is the Company’s
Podpora
elektřiny
formou
zelených
bonusů
na elektřinu
sole formou
shareholder.
The Ministry
of Industry
and Trade
is entrusted
by the
government to exercise
nebo
výkupních
cen. Provozní
podpora
tepla se
uskutečňuje
formou
the shareholders’
zelených
bonusů narights.
teplo (dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů).
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
Podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) je operátor
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
trhu povinen:
across Europe.
• hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných
zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby
Core operations comprise:
elektřiny a tepla (KVET),
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
• hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou
and metered supply and consumption of electricity and gas;
cenou a cenu za jeho činnost,
• organization of the short-term electricity market and the short-term
• hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo.
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
organization of the balancing market with regulation energy;
Registrace podpory
• processing and exchange of data and information related to
Registrace výrobce elektřiny a výrobce tepla a registrace zvolené
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
formy podpory elektřiny probíhá v systému operátora trhu
24 hours a day, 7 days a week;
elektronickou formou prostřednictvím zabezpečeného přístupu.
• administration of support for renewable energy sources;
Výrobci uplatňují nárok na podporu podle zákona č. 165/2012 Sb.,
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
postupem stanoveným vyhláškou č. 9/2016 Sb.
sources and combined heat and power;
• performing the function of a national administrator of the Union registry
Evidence hodnot vyrobené elektřiny
for emission trading;
Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu elektřiny z obnovitelných
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby
in customer points of delivery;
elektřiny a tepla, eviduje měsíční hodnoty vyrobené elektřiny ve
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
výkazu v systému operátora trhu.
the gas market in the Czech Republic;
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
trade data reporting.
Zdroje registrované v systému CS OTE
druh zdroje/paliva

The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
Za rok 2020 byla vyplacena podpora na 4 190 TJ tepla vyrobeného
z obnovitelných zdrojů v celkové výši 236 mil. Kč.

zdroje registrované v CS OTE celkem
instalovaný výkon (MW)
počet zdrojů

Volumes
of electricity
and gas registered in the OTE2 system
in 2018
fotovoltaické
elektrárny
085,8
větrné elektrárny
electricity
biomasa
block bioplynové
market
stanice

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
Vyúčtování podpory elektřiny
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
Vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu se provádí na základě
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
hodnot z měsíčního výkazu předaného výrobcem v souladu se zněním
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
zákona č. 165/2012 Sb., a Obchodními podmínkami OTE, a. s., pro
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
elektroenergetiku.
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
markets for all market participants.
Vyúčtování výkupní ceny za vykoupené množství elektřiny provádí
výrobce vůči povinně vykupujícímu obchodníkovi na základě
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
naměřených hodnot v předávacím místě výrobny elektřiny
Operator has scored a significant success by obtaining the status
a distribuční/přenosové soustavy a na základě hodnot z měsíčního
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
výkazu. Po zaplacení výkupní ceny výrobci povinně vykupujícím hradí
evidence of years of work on the development of the organized electricity
operátor trhu povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní a hodinovou
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
cenou elektřiny (z denního spotového trhu organizovaného OTE).
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
of an integrated intraday electricity market.
Evidence hodnot vyrobeného tepla a vyúčtování bonusu na teplo
Výrobce uplatňující nárok na podporu tepla vyrobeného využitím
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
obnovitelného zdroje eviduje měsíční hodnoty o výrobě tepla ve výkazu
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
v systému operátora trhu. Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
provádí na základě hodnot z výkazů předaných výrobcem v souladu se
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
zněním zákona č. 165/2012 Sb., a Obchodními podmínkami OTE, a. s.,
the provision of reporting services to market participants.
pro elektroenergetiku jednou za čtvrtletí.

z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2020
instalovaný výkon (MW)
počet zdrojů

28 961

12,3

339,5

230

0,0

2 675,5

137

320,1

726

148

17 GWh

0,0

0
purchase
0
17 GWh
0

degazační
day-ahead
marketa důlní plyn

43,1

33
20,809 GWh

2,0

2
18,724 GWh

skládkový
intraday
market a kalový plyn
ostatní
druhotné
zdroje nominations)
bilateral
transactions
(internal

88,0

190 550 GWh
32
95,054 GWh

0,0

malé vodní elektrány
export/import
ostatní zdroje
celkem

534,5
354,2
14 743,6
21 184,1

sale

2 269
24,310 GWh
1 119

10,8
8,6
63,9

276
purchase

intraday market

3,059 GWh

3,059 GWh

bilateral transactions (internal nominations)

266.3 TWh

266.3 TWh

export/import

89.3 TWh

173.2 TWh

injection/withdrawal

32.3 TWh

32.6 TWh

OTE,a.a.s.,
Sokolovská 192/79,
Prague
Czech Republic
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192/79,186
1860000
Praha8 8– Karlín,
– Karlín
Telephone:
+420
296
579
160,
Fax:
+420
296
579
180,
E-mail:
ote@ote-cr.cz
Telefon: +420 234 686 100, E-mail: ote@ote-cr.cz
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97,6

0
550 GWh

1
95,054 GWh
49
10,431 GWh
76

sale

gas

33 697

0,0
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OTE, a.s.

PODPOROVANÉ
Key information ZDROJE ENERGIE
VYPLACENÁ PODPORA PODLE DRUHU ZDROJŮ
OTE, a.s., was founded on 18 April 2001 by the Czech Republic’s government, which is the Company’s
sole shareholder. The Ministry of Industry and Trade is entrusted by the government to exercise
the shareholders’ rights.
Elektřina z obnovitelných (OZE) a druhotných zdrojů (DZ), vysokoúčinná kombinovaná výroba
elektřiny a tepla (KVET)
typ zdroje

OZE

OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
podporované množství (GWh)
8 580
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
vyplaceno (mil. Kč)
43 218
across Europe.

DZ
519
81

Core operations comprise:
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
and metered supply and consumption of electricity and gas;
Vyplacená podpora dle druhu obnovitelných zdrojů (mil. Kč)
• organization of the short-term electricity market and the short-term
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
organization of the balancing market with regulation energy;
30 000
• processing and exchange of data and information related to
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
25 000
24 hours a day, 7 days a week;
• administration
of support for renewable energy sources;
20 000
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
sources
and combined heat and power;
15 000
• performing the function of a national administrator of the Union registry
for
emission trading;
10 000
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
000
in5customer
points of delivery;
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
0
the gas
market in the Czech Republic;
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
Poměr
podporovaného
množství OZE + DZ + KVET
trade
data
reporting.
podle druhu zdrojů

KVET

celkem

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
7 155
16 255
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
1 844
45 144
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
markets for all market participants.
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
Operator has scored a significant success by obtaining the status
 bioplyn (6 406)
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO),
which is visible
 biomasa (3 278)
evidence of years of work on the developmentofdůlní
theplyn
organized
electricity
(251)
 sluneční
(29 147)
market in the Czech Republic, and all a commitment
andelektrárna
motivation
for
 malá vodní elektrárna (2 454)
further expansion of the integrated day-aheadmarket
and
the
creation
skládkový a kalový plyn (342)
of an integrated intraday electricity market.  větrná elektrárna (1 341)
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
the provision of reporting services to market participants.
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.

Poměr vyplacené podpory OZE + DZ + KVET
podle druhu zdrojů

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018

95,054 GWh

 bioplyn (14 %)
 biomasa (8 %)
purchase
 důlní plyn (1 %)
 druhotné zdroje (0 %) 17 GWh
 sluneční elektrárna (65 %)
18,724 GWh
 malá vodní elektrárna (5 %)
 ostatní zdroje (3 %) 550 GWh
 skládkový a kalový plyn (1 %)
95,054
GWh
 větrná elektrárna (3
%)

24,310 GWh

10,431 GWh

sale

purchase

intraday market

3,059 GWh

3,059 GWh

bilateral transactions (internal nominations)

266.3 TWh

266.3 TWh

export/import

89.3 TWh

173.2 TWh

injection/withdrawal

32.3 TWh

32.6 TWh

electricity
block market
day-ahead market
intraday market
bilateral transactions (internal nominations)

 bioplyn (15 %)
 biomasa (24 %)
 důlní plyn (2 %)
 druhotné zdroje (8 %)
 sluneční elektrárna (13 %)
 malá vodní elektrárna (8 %)
 ostatní zdroje (25 %)
 skládkový a kalový plyn (1 %)
 větrná elektrárna (4 %)

export/import
gas
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17 GWh
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550 GWh
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OTE, a.s.

TRH
S ELEKTŘINOU
Key information
ORGANIZOVANÝ KRÁTKODOBÝ TRH
OTE, a.s., waskrátkodobý
founded ontrh
18 sApril
2001 byumožňuje
the Czechúčastníkům
Republic’s government, which is the Company’s
Organizovaný
elektřinou
sole
shareholder.
The
Ministry
of
Industry
and
Trade
is
trhu s elektřinou optimalizovat jejich obchodní pozice ientrusted
v době by the government to exercise
the shareholders’
rights.
krátce
před termínem
dodávky (den, hodiny i minuty), a reagovat tak
na aktuální situaci v jejich výrobním, resp. odběratelském portfoliu.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
Krátkodobý trh s elektřinou je tvořen následujícími obchodními
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
platformami:
across Europe.
• blokový trh,
• denní trh,
Core operations comprise:
• vnitrodenní trh.
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
and metered supply and consumption of electricity and gas;
Veškeré obchody uzavřené na těchto trzích jsou zároveň automaticky
• organization of the short-term electricity market and the short-term
započítány do obchodních pozic a účastník tak již nemusí na rozdíl od
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
externích platforem provádět další dodatečnou registraci vzniklého
organization of the balancing market with regulation energy;
obchodu.
• processing and exchange of data and information related to
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
Zásady obchodování na krátkodobých trzích OTE:
24 hours a day, 7 days a week;
• poskytnutí neutrálního a bezpečného prostředí,
• administration of support for renewable energy sources;
• podpora konkurence na trhu a zajištění nediskriminačních
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
podmínek pro všechny účastníky,
sources and combined heat and power;
• poskytování informací o trhu,
• performing the function of a national administrator of the Union registry
• anonymita a funkce centrální protistrany obchodů,
for emission trading;
• zajištění rizik na straně finančního vypořádání transakcí i na straně
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
fyzické dodávky komodity,
in customer points of delivery;
• omezování bariér vstupu nových účastníků na trh,
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
• poskytování cenových signálů trhu,
the gas market in the Czech Republic;
• propojení v rámci jednotného evropského denního a vnitrodenního
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
trhu s elektřinou.
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
OBCHODNÍ PLATFORMY
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
trade data reporting.
Blokový trh
Organizovaný blokový trh s elektřinou umožňuje od roku 2008
kontinuálním způsobem obchodovat pevně určené bloky elektřiny na
daný obchodní den. Konkrétně se jedná o standardní bloky typu Base
Volumes
of electricity and gas registered in the OTE system in 2018
(0:00–24:00), Peak (8:00–20:00) a Offpeak (0:00–8:00; 20:00–24:00).
V roce 2020 bylo na tomto trhu zobchodováno 5 GWh elektřiny.
electricity

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
Denní trh
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
Organizovaný denní trh s elektřinou je provozován od roku 2002. Od
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
roku 2009 je propojen prostřednictvím implicitních aukcí s denním
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
trhem na Slovensku, od roku 2012 s denním trhem v Maďarsku a od
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
roku 2014 i s denním trhem v Rumunsku. Tato forma obchodování
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
je také známá pod pojmem Market Coupling. Požadavky na nákup či
markets for all market participants.
prodej elektřiny registrovaných účastníků trhu v ČR, SR, Maďarsku
a Rumunsku na následující den jsou uspokojeny společně i ze
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
sousedních tržních oblastí bez nutnosti nákupu přenosové kapacity,
Operator has scored a significant success by obtaining the status
a to až do výše volné přenosové kapacity na jednotlivých hranicích. Na
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
denním trhu je možné anonymně nabízet nebo poptávat elektřinu pro
evidence of years of work on the development of the organized electricity
libovolné hodiny dne dodávky. Výsledkem jsou uzavřené obchody na
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
stanovené množství elektřiny a jednotná cena obchodů pro jednotlivé
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
hodiny dne dodávky. V roce 2020 bylo na tomto trhu zobchodováno
of an integrated intraday electricity market.
22,41 TWh elektřiny. Společnost OTE je na denním trhu s elektřinou
určen Nominovaným organizátorem trhu (NEMO), který zajišťuje
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
jednotné propojení denních nebo vnitrodenních trhů podle nařízení
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
Komise (EU) 2015/1222.
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
Vnitrodenní trh
the provision of reporting services to market participants.
Organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou umožňuje od roku
2004 účastníkům trhu kontinuální obchodování anonymních
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
nabídek na obchodní hodiny daného dne dodávky, a to až do
limitního času 5 minut před začátkem hodiny dodávky či odběru.
Od 19. listopadu 2019 je vnitrodenní trh s elektřinou propojen
s vnitrodenními trhy dalších 20 evropských států v rámci SIDC.
V roce 2020 bylo na tomto trhu zobchodováno 4 444 GWh elektřiny.
Společnost OTE je na vnitrodenním trhu s elektřinou určen
Nominovaným organizátorem trhu (NEMO), který zajišťuje jednotné
propojení denních nebo vnitrodenních trhů podle nařízení Komise
(EU) 2015/1222.
sale

block market
day-ahead market

Srovnání základních parametrů jednotlivých trhů s elektřinou

intraday market

bilateral transactions (internal nominations)
forma trhu
export/import
obchodovaná perioda
gas

purchase

17 GWh

17 GWh

20,809 GWh

18,724 GWh

550 GWh
blokový trh

kontinuální párování
12 nebo 24 hod.

95,054 GWh
24,310 GWh

denní trh
denní aukce
1 hod.

minimální možné obchodovatelné množství

1 MW × 12 nebo 24 hod.

maximální možné obchodovatelné množství

50 MW × 12 nebo 24 hod.

sale

99 999 MWh

1 MW × 12 nebo 24 hod.

3,059 GWh

0,1 MWh

266.3 TWh

EUR

nejmenší
intraday
market možný inkrement množství
měna
obchodování
bilateral transactions
(internal nominations)

minimální možná cena
export/import
maximální možná cena
injection/withdrawal
nejmenší možný inkrement ceny

Kč
1 Kč/MWh
9 999 Kč/MWh
1 Kč/MWh

možnost nulové ceny

89.3 TWh
32.3 TWh

0,1 MWh

-500 €/MWh
3 000 €/MWh
0,01 €/MWh

550 GWh
vnitrodenní
trh
95,054 GWh
kontinuální párování
10,431 GWh
1 hod.
0,1 MWh
purchase
999
MWh
0,1 MWh
3,059
GWh
266.3EUR
TWh

-9 999 €/MWh
173.2 TWh
9 999 €/MWh
32.6 TWh
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Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zaznamenal v roce 2020 celkový nárůst uzavřených obchodů.
Následující grafy dokumentují vývoj obchodovaného množství a ceny na příslušných platformách
v průběhu roku 2020.

OTE, a.s.

Key information

Vývoj zobchodovaného množství elektřiny na blokovém trhu v letech 2008–2020
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Key information
VYHODNOCENÍ A ZÚČTOVÁNÍ ODCHYLEK
OTE, a.s., was
founded
on 18 April
2001 by
the Czech
Republic’s
government,
Odchylkou
subjektu
zúčtování
za každou
obchodní
hodinu
je součet
rozdílu which is the Company’s
sole
shareholder.
The
Ministry
of
Industry
and
Trade
is
entrusted
by
the government to exercise
mezi skutečně dodaným množstvím a sjednaným množstvím elektřiny
thedodávku
shareholders’
rights.
pro
a rozdílu
mezi skutečně odebraným množstvím a sjednaným
množstvím elektřiny k odběru.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
Legislativa definuje účastníky trhu, pro které OTE vypořádává
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
a zúčtovává odchylky jako tzv. subjekty zúčtování (SZ) a stanovuje
across Europe.
postup výpočtu velikosti odchylek SZ. Základní pravidlo pro
zpoplatnění všech odchylek určuje, že každý účastník trhu je buď
Core operations comprise:
sám odpovědný za odchylku, tedy je SZ, nebo předává zodpovědnost
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
za odchylku jinému SZ. Jakýkoliv odběr elektřiny ze soustavy nebo
and metered supply and consumption of electricity and gas;
dodávka elektřiny do soustavy musí být přiřazeny k některému
• organization of the short-term electricity market and the short-term
z účastníků trhu.
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
organization of the balancing market with regulation energy;
Odchylka SZ = suma výroby dodané do soustavy – suma odběru ze
• processing and exchange of data and information related to
soustavy + saldo objemu elektřiny pořízené/prodané prostřednictvím
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
organizovaných krátkodobých trhů + saldo elektřiny z dvoustranných
24 hours a day, 7 days a week;
obchodů registrovaných u OTE + saldo exportu a importu do/ze
• administration of support for renewable energy sources;
zahraničí.
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
sources and combined heat and power;
Sjednaná množství dodávek elektřiny do soustavy a odběrů
• performing the function of a national administrator of the Union registry
elektřiny ze soustavy jsou pro každou obchodní hodinu vypočtena
for emission trading;
operátorem trhu na základě zaregistrovaných domácích realizačních
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
diagramů, výsledků organizovaného krátkodobého trhu a sjednaných
in customer points of delivery;
přeshraničních přenosů.
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
the gas market in the Czech Republic;
Skutečná množství dodané nebo odebrané elektřiny jsou evidována na
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
základě obchodního měření.
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
Systémovou odchylkou (SO) v každé obchodní hodině se rozumí saldo
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
všech dodávek a odběrů SZ. SO je rovna součtu odchylek SZ a je kryta
trade data reporting.
regulační energií.

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
Výpočet velikosti odchylek všech SZ a jejich ocenění je v systému
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
OTE prováděno:
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
• každý den v roce za předcházející den pro každou obchodní hodinu,
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
• po skončení měsíce za předcházející měsíc (měsíční skutečné
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
odchylky),
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
• ve 4. měsíci po vyhodnocovaném měsíci (závěrečné měsíční
markets for all market participants.
odchylky).
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
Výsledky tohoto výpočtu jsou pro každý SZ dostupné přes internetovou
Operator has scored a significant success by obtaining the status
adresu https://portal.ote-cr.cz a souhrnné hodnoty jsou zveřejňovány
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
také na veřejném webu OTE.
evidence of years of work on the development of the organized electricity
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
Regulační energii na krytí systémové odchylky opatřuje provozovatel
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
přenosové soustavy aktivací podpůrných služeb, případně nákupem
of an integrated intraday electricity market.
regulační energie ze zahraničí, ať už prostřednictvím aktivace v rámci
evropských platforem pro výměnu regulační energie nebo zajištěním
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
dodávky regulační energie ze zahraničí na základě smluv, jejichž
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání systémové
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
odchylky. Celkovou bilanci objemů odchylek a regulační energie
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
zúčtovaných na OTE v letech 2016–2020 zachycuje následující
the provision of reporting services to market participants.
tabulka, a to včetně odpovídajících plateb. Provoz vyrovnávacího trhu
s regulační energií byl ukončen ke dni 31. 1. 2020 z důvodu uplatnění
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. 11. 2017, kterým se
stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy
v elektroenergetice.
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2020 platilo, že výdaje za
regulační energii použitou pro vyrovnání kladné systémové odchylky
byly stále výrazně nižší než výdaje za regulační energii použitou pro
vyrovnání záporné systémové odchylky.

electricity

sale

purchase

Množství (v GWh) a platby (v mil. Kč) – regulační energie, odchylky a přebytek zúčtování
v letech 2016–2020
block market
17 GWh
day-ahead
market
množství
v GWh		

2016

20,809
2017 GWh

2018

17 GWh
2019

18,7242020
GWh

regulační energie +

265 GWh

246 GWh
550 GWh

280 GWh

229 GWh

269
550GWh
GWh

regulační energie bilateral transactions (internal nominations)
odchylka +
export/import
odchylka -

-375 GWh

-36595,054
GWh GWh
1 171 GWh
24,310 GWh
-1 049 GWh

-312 GWh

-330 GWh

1 098 GWh

1 179 GWh

-1 066 GWh

-1 078 GWh

-433 GWh
95,054
GWh
1 192 GWh
10,431 GWh
-1 028 GWh

sale

2018

2019

purchase
2020

intraday market

gas

platby v mil. Kč		

1 075 GWh
-964 GWh
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2017

regulační energie +

699 mil. Kč

3,059
601 mil.
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701 mil. Kč

581 mil. Kč

3,059
662
mil.GWh
Kč

regulační energie bilateral transactions (internal nominations)
odchylka +
export/import

2 mil. Kč

1 mil.
Kč TWh
266.3

8 mil. Kč

4 mil. Kč

756 mil. Kč
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-1 569 mil. Kč
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32.3 TWh
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266.3
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173.2 TWh
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injection/withdrawal
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Key information
CENA ODCHYLKY A PROTIODCHYLKY
OTE, a.s., was
founded
on 18
April 2001
by the
Czech
government, which is the Company’s
Legislativa
definuje
způsob
stanovení
ceny,
kterou
SZRepublic’s
za odchylky
sole
shareholder.
The
Ministry
of
Industry
and
Trade
is
entrusted
mají zaplatit nebo inkasovat. Tato cena je již od roku 2007 závisláby the government to exercise
the
shareholders’
rights.
na
systémové
odchylce
a nabídkové ceně regulační energie použité
k vyrovnání systémové odchylky.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
OTE has been actively engaged in professional organizations and their
Po drobných úpravách v letech 2007–2011 je cena odchylky od roku
V případě záporné systémové odchylky je zúčtovací cena odchylky
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
2011 stanovována takto:
rovna ceně odchylky (vypočtené z nabídkové ceny regulační energie
across Europe.
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
• cenou odchylky je nejvyšší nabídková cena regulační elektřiny
nebo z křivky v cenovém rozhodnutí ERÚ). V případě kladné
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
dodaná v této obchodní hodině; byla-li takto stanovená cena nižší
systémové odchylky je zúčtovací cena odchylky rovna záporné
Core operations comprise:
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
než cena stanovená cenovým rozhodnutím ERÚ, použila se cena
hodnotě ceny odchylky.
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
stanovená ERÚ,
and metered supply and consumption of electricity and gas;
markets for all market participants.
• v případě, že pro některou obchodní hodinu nebyla obstarána
Od 1. ledna 2010 došlo k vytvoření těsnější závislosti ceny
• organization of the short-term electricity market and the short-term
žádná regulační energie, použila se zúčtovací cena podle cenového
protiodchylky (odchylka SZ ve směru opačném systémové odchylce)
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
rozhodnutí ERÚ.
na ceně regulační energie. Zúčtovací cenou „protiodchylky“ je vážený
organization of the balancing market with regulation energy;
Operator has scored a significant success by obtaining the status
průměr cen z aktivované regulační energie.
• processing and exchange of data and information related to
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
Křivka závislosti ceny odchylky na velikosti systémové odchylky
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
evidence of years of work on the development of the organized electricity
je vždy potvrzována cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný rok.
Pokud má odchylka SZ stejný směr jako systémová odchylka, pak
24 hours a day, 7 days a week;
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
V roce 2020 a 2021 je křivka závislosti ceny odchylky pro každou
je tento SZ povinen uhradit částku rovnou součinu odchylky SZ
• administration of support for renewable energy sources;
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
obchodní hodinu stanovena následovně:
a stanovené zúčtovací ceny jakožto poplatek za jím způsobenou
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
of an integrated intraday electricity market.
• pro zápornou a nulovou systémovou odchylku SO určená vzorcem:
odchylku. V opačném případě SZ inkasuje částku rovnou násobku
sources and combined heat and power;
C = 2 350 + 5,5 × |SO| [Kč/MWh; MWh],
zúčtovací ceny protiodchylky a hodnoty protiodchylky SZ.
• performing the function of a national administrator of the Union registry
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
• pro kladnou systémovou odchylku SO určená vzorcem:
for emission trading;
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
C = 1 + 3,5 × |SO| [Kč/MWh; MWh].
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
in customer points of delivery;
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
the provision of reporting services to market participants.
systémová odchylka (MWh)
odchylka SZ (MWh)
zúčtovací cena (typ)
cena za odchylku (CZK/MWh)
směr platby
the gas market in the Czech Republic;
kladná +
kladná +
odchylka
záporná SZ platí za odchylku
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
kladná +
záporná protiodchylka
záporná SZ inkasuje za protiodchylku
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
záporná kladná +
protiodchylka
kladná +
SZ inkasuje za protiodchylku
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
záporná záporná odchylka
kladná +
SZ platí za odchylku
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
trade data reporting.
Progresivní cena odchylky (závislá na velikosti systémové odchylky) i rozdíl mezi cenou odchylky a cenou protiodchylky jsou dostatečným
impulsem pro subjekty zúčtování k minimalizaci jejich odchylek i k nabídnutí případného přebytku či nedostatku elektřiny na vyrovnávacím trhu
s regulační energií.

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018
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Průměrné měsíční ceny kladné a záporné odchylky a průměrné měsíční ceny z denního trhu v roce 2020
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OTE, a.s.

TRH
S PLYNEM
Key information
ORGANIZOVANÝ KRÁTKODOBÝ TRH
OTE, a.s., waskrátkodobý
founded ontrh
18 sApril
2001umožňuje
by the Czech
Republic’s government, which is the Company’s
Organizovaný
plynem
obchodníkům
sole
shareholder.
The
Ministry
of
Industry
and
Trade
is
entrusted
the government to exercise
s plynem optimalizaci jejich obchodní pozice i v době krátce
před by
ukončením
the shareholders’
plynárenského
dnerights.
v reakci na aktuální situaci v jejich zdrojovém, resp.
odběratelském portfoliu.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
Krátkodobý trh s plynem sestává z následujících obchodních
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
platforem:
across Europe.
• Vnitrodenní trh s plynem
Core operations comprise:
Ostatní krátkodobé trhy:
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
• Trh s nevyužitou flexibilitou
and metered supply and consumption of electricity and gas;
• organization of the short-term electricity market and the short-term
Mezi základní zásady, kterými se obchodování na krátkodobých
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
trzích OTE řídí, patří:
organization of the balancing market with regulation energy;
• poskytnutí neutrálního a bezpečného prostředí,
• processing and exchange of data and information related to
• podpora konkurence na trhu a zajištění nediskriminačních
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
podmínek,
24 hours a day, 7 days a week;
• poskytování informací o trhu,
• administration of support for renewable energy sources;
• anonymita a funkce centrální protistrany obchodů,
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
• zajištění rizik na straně finančního vypořádání transakcí i na straně
sources and combined heat and power;
dodávky komodity.
• performing the function of a national administrator of the Union registry
for emission trading;
OBCHODNÍ PLATFORMY
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
in customer points of delivery;
Vnitrodenní trh s plynem
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
Organizovaný vnitrodenní trh s plynem umožňuje od roku 2010
the gas market in the Czech Republic;
účastníkům trhu s plynem kontinuální obchodování jak před začátkem
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
plynárenského dne dodávky, tak v průběhu plynárenského dne
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
dodávky. Na tomto trhu mohou obchodovat pouze subjekty zúčtování,
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé zásobníku plynu
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
za podmínek stanovených energetickým zákonem a Pravidly trhu.
trade data reporting.
Vnitrodenní trh s plynem se otevírá v 9:00 hodin dne předcházejícího
plynárenskému dni dodávky.

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
Celkový objem obchodů s plynem zobchodovaný na vnitrodenním
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
trhu s plynem v roce 2020 dosáhl hodnoty 4 311 GWh. Průměrná cena
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
obchodovaného plynu za toto období dosáhla hodnoty 9,52 €/MWh.
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
K obchodování na tomto trhu bylo registrováno 104 obchodníků
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
s plynem.
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
markets for all market participants.
Obchodování probíhá v měně EUR a obchodovanou periodou je rovněž
1 celý plynárenský den. Zúčtování uzavřených obchodů je umožněno
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
v měně EUR nebo Kč. Místem dodání plynu je virtuální obchodní bod
Operator has scored a significant success by obtaining the status
v ČR (VOB ČR) provozovaný OTE.
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
evidence of years of work on the development of the organized electricity
Trh s nevyužitou flexibilitou
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
Na trhu s nevyužitou flexibilitou mohou subjekty zúčtování anonymně
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
poptávat a nabízet volnou kladnou nebo zápornou nevyužitou
of an integrated intraday electricity market.
flexibilitu. Trh je organizován v měně Kč každý den za předcházející
plynárenský den dodávky na základě aukčního principu (vytváří
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
se křivky sesouhlasení, výsledkem je stanovení marginální ceny
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
a zobchodovaného množství kladné a záporné nevyužité flexibility).
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
the provision of reporting services to market participants.
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018
Krátkodobé trhy v plynárenství

electricity

sale

purchase

block market
forma trhu
day-ahead market
obchodovaná perioda
intraday market
minimální možné obchodovatelné množství
bilateral
transactions
(internal
nominations)
maximální
možné
obchodovatelné
množství

vnitrodenní
17 GWh trh s plynem
kontinuální párování
20,809 GWh
*1 den
550 GWh
0,1 MWh
95,054 GWh 99 999,9 MWh

export/import
nejmenší možný inkrement množství

24,310 GWh

0,1 MWh

sale

VOB ČR

měna obchodování
gas

místo dodání

minimální možná cena
intraday market
maximální možná cena
bilateral
transactions
(internal
nominations)
nejmenší
možný
inkrement
ceny

EUR

3,059 GWh
266.3 TWh

0,01 €/MWh
4 000 €/MWh
0,01 €/MWh

trh s nevyužitou flexibilitou
17 GWh

aukční princip
18,724 GWh
*1 den
550 GWh
0,001 MWh
95,054
GWh
nedef.
10,431MWh
GWh
0,001
Kč

VOB ČR
purchase
0,01 Kč/MWh
3,059 GWh
99 999 Kč/MWh
TWh
0,01266.3
Kč/MWh

export/import
možnost nulové ceny

89.3 TWh

NE

173.2 TWh
NE

injection/withdrawal
čas otevření trhu

32.3 TWh

9:00 D-1

32.6D+1
TWh
13:00

5:00 D+1

13:45 D+1

čas uzavření trhu
*Plynárenský den je definován od 6:00 do 6:00 následujícího dne.
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Organizovaný vnitrodenní trh s plynem je atraktivní nejen pro vyrovnávání pozice obchodníka, ale i při
nenadálých klimatických zvratech nebo komplikacích v přepravní soustavě.

OTE, a.s.
Key information

Platformy obchodování s plynem
 země se spotovými
plynárenskými burzami
 země bez spotových
plynárenských burz

OTE, a.s., was founded on 18 April 2001 by the Czech Republic’s government, which is the Company’s
sole shareholder. The Ministry of Industry and Trade is entrusted by the government to exercise
the shareholders’ rights.

OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
across Europe.
Core operations comprise:
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
and metered supply and consumption of electricity and gas;
• organization of the short-term electricity market and the short-term
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
organization of the balancing market with regulation energy;
• processing and exchange of data and information related to
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
24 hours a day, 7 days a week;
• administration of support for renewable energy sources;
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
sources and combined heat and power;
• performing the function of a national administrator of the Union registry
for emission trading;
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
in customer points of delivery;
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
the gas market in the Czech Republic;
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
trade data reporting.

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
markets for all market participants.
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
Operator has scored a significant success by obtaining the status
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
evidence of years of work on the development of the organized electricity
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
of an integrated intraday electricity market.
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
the provision of reporting services to market participants.
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018
Množství zobchodovaného plynu a průběh průměrné ceny na vnitrodenním trhu s plynem po jednotlivých týdnech roku 2020
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S PLYNEM
Key information
VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK
OTE, a.s., wasa founded
on odchylek
18 April 2001
by the
Czech Republic’s
government,
Vyhodnocení
vypořádání
na trhu
s plynem
provádí OTE
na základěwhich is the Company’s
sole
shareholder.
The
Ministry
of
Industry
and
Trade
is
entrusted
by
the government
to exercise
energetického zákona od roku 2010. Legislativa definuje účastníky trhu,
pro které OTE
the shareholders’
rights.odchylky jako tzv. subjekty zúčtování (SZ) a stanovuje postup
vypořádává
a zúčtovává
výpočtu velikosti odchylek SZ.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
Odchylky SZ se vyhodnocují:
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
• každý den za předcházející plynárenský den (denní odchylky),
across Europe.
• po skončení měsíce za předcházející měsíc (měsíční odchylky),
• po skončení příjmu opravných dat, tedy ve 4. měsíci po
Core operations comprise:
vyhodnocovaném měsíci (závěrečné měsíční odchylky).
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
and metered supply and consumption of electricity and gas;
Denní odchylka SZ = suma plynu dodaného do soustavy z výroben
• organization of the short-term electricity market and the short-term
plynu – suma odběru plynu zákazníky daného SZ ze soustavy + saldo
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
plynu nakoupeného/prodaného prostřednictvím organizovaných
organization of the balancing market with regulation energy;
krátkodobých trhů + saldo dvoustranných obchodů registrovaných
• processing and exchange of data and information related to
u OTE + saldo nominací vtláčení a čerpání plynu do/ze zásobníku
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
plynu + saldo exportu a importu do/ze zahraničí.
24 hours a day, 7 days a week;
• administration of support for renewable energy sources;
Systémová odchylka celé plynárenské soustavy v daném
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
plynárenském dni je rovna součtu odchylek všech obchodníků v tomto
sources and combined heat and power;
dni (včetně tranzitujících obchodníků, kteří nejsou SZ).
• performing the function of a national administrator of the Union registry
for emission trading;
Pro každý SZ je v systému OTE evidován tzv. účet flexibility a bilanční
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
účet odchylek. Počáteční stav bilančního účtu odchylek SZ pro daný
in customer points of delivery;
plynárenský den dodávky je stav bilančního účtu odchylek SZ po
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
předcházejícím plynárenském dni. Stav bilančního účtu odchylek SZ
the gas market in the Czech Republic;
lze nejlépe přirovnat k tomu, že odpovídá množství plynu, které má SZ
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
do soustavy dodat nebo ze soustavy odebrat tak, aby bylo jeho saldo
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
plynu v plynárenské soustavě rovno nule.
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
of the Council on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency –
Konečný stav bilančního účtu odchylek SZ na konci plynárenského
trade data reporting.
dne je stanoven jako součet počátečního stavu bilančního účtu
odchylek SZ na začátku plynárenského dne a denní odchylky SZ,
pokud je tento součet v rámci flexibility subjektu zúčtování.

Volumes of electricity and gas registered in the OTE system in 2018

OTE has been actively engaged in professional organizations and their
V případě, že je stav bilančního účtu odchylek SZ mimo flexibilitu
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
subjektu zúčtování a subjektu zúčtování se nepodaří nakoupit
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
nevyužitou flexibilitu jiného SZ, je hodnota tohoto překročení rovna
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
dennímu vyrovnávacímu množství SZ a toto množství je vyrovnáno
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
finančně za jednotkovou cenu.
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
markets for all market participants.
Konečný stav bilančního účtu odchylek SZ je ve výsledku součtem
počátečního stavu účtu odchylek SZ na začátku plynárenského
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
dne, denní odchylky SZ a denního vyrovnávacího množství subjektu
Operator has scored a significant success by obtaining the status
zúčtování s respektováním znaménkové konvence.
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
evidence of years of work on the development of the organized electricity
Pro určení výše jednotkové ceny pro vyrovnání denního
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
vyrovnávacího množství subjektu zúčtování (tzv. použitelná cena)
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
platí následující pravidla:
of an integrated intraday electricity market.
Pro záporné denní vyrovnávací množství se použije vyšší z těchto
dvou cen v měně EUR:
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
•	Nejvyšší cena nákupu provozovatele přepravní soustavy na
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
organizovaných trzích, který je spojen s vyrovnávací akcí, pokud tato
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
cena existuje.
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
•	Vážená průměrná denní cena pro plynárenský den podle Indexu OTE
the provision of reporting services to market participants.
pro příslušný den, která je zvýšena o 2–5 % podle výše systémové
odchylky.
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
Pro kladné denní vyrovnávací množství se použije nižší z těchto dvou
cen v měně EUR:
•	Nejnižší cena prodeje provozovatele přepravní soustavy na
organizovaných trzích, který je spojen s vyrovnávací akcí, pokud tato
cena existuje.
•	Vážená průměrná denní cena pro plynárenský den podle Indexu OTE
pro příslušný den, která je snížena o 2–5 % podle výše systémové
odchylky.
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FLEXIBILITA PROSTŘEDNICTVÍM AKUMULACE
OTE, a.s., prostřednictvím
was founded on 18
April 2001jeby
the Czech
Republic’s
government, which is the Company’s
Flexibilita
akumulace
jediný
nástroj,
jenž umožňuje
sole
shareholder.
The
Ministry
of
Industry
and
Trade
is
entrusted
by the government to exercise
subjektům zúčtování využívat přirozenou vlastnost plynárenské soustavy,
the shareholders’
rights. bez vlivu na bezproblémové a bezpečné
kterou
je změna akumulace
provozování plynárenské soustavy.
OTE’s operations reaffirm the Company’s significant position
OTE has been actively engaged in professional organizations and their
Flexibilita
Trh s nevyužitou flexibilitou
on the electricity and gas markets both in the Czech Republic and
working groups in the Czech Republic and abroad AEM, CIGRE, EUROPEX,
V plynárenství je možné využít tzv. flexibilitu prostřednictvím
Trh s nevyužitou flexibilitou organizuje OTE v měně Kč na principu
across Europe.
Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB).
akumulace. Díky ní je umožněna oscilace obchodní pozice subjektů
sesouhlasení křivek nabídky a poptávky každý plynárenský den za
The Company’s goal is to promote liberal and transparent principles
zúčtování v rámci stanovené výše flexibility tak, že pokud nejsou
předchozí plynárenský den. Jedná se o platformu, která umožňuje
Core operations comprise:
on the electricity and gas markets, participate in formulating rules
překročeny tyto meze, nejsou generovány dodatečné náklady na
tržním způsobem přímo mezi jednotlivými subjekty zúčtování
• evaluation and financial settlement of imbalances between contracted
governing these markets, and ensuring free and equal access to those
vyrovnávání vzniklých odchylek. Tato flexibilita je poskytována zdarma
vypořádat si takové odchylky, které sice překračují flexibilitu
and metered supply and consumption of electricity and gas;
markets for all market participants.
těm subjektům zúčtování, které mají rezervovanou kapacitu na
subjektu zúčtování, avšak v rámci celkové pozice plynárenské
• organization of the short-term electricity market and the short-term
hraničních bodech nebo bodech zásobníků plynu (pouze však tehdy,
soustavy nepředstavují situaci, která by vyžadovala vyrovnávací
gas market and, in cooperation with the transmission system operator,
In connection with Commission Regulation (EU) No. 2015/1222, the Market
pokud na nich pro daný plynárenský den neplatí alokační pravidlo
akci provozovatele přepravní soustavy. Motivací subjektů zúčtování
organization of the balancing market with regulation energy;
Operator has scored a significant success by obtaining the status
zajišťující rovnost nominace a alokace), a subjektům zúčtování
k účasti na tomto trhu s nevyužitou flexibilitou je předejít finančnímu
• processing and exchange of data and information related to
of “Nominated Electricity Market Organizer” (NEMO), which is visible
odpovědným za odchylku v jednotlivých odběrných místech. Velikost
vypořádání denního vyrovnávacího množství. Pokud však bude
the electricity and gas markets through the Centre of Data Services,
evidence of years of work on the development of the organized electricity
poskytované flexibility je odvozená od velikosti rezervovaných
existovat taková systémová odchylka (suma všech denních odchylek
24 hours a day, 7 days a week;
market in the Czech Republic, and all a commitment and motivation for
kapacit a jejich využití nebo náhradním způsobem u odběrných míst
subjektů zúčtování), která by mohla zapříčinit stav soustavy vyžadující
• administration of support for renewable energy sources;
further expansion of the integrated day-ahead market and the creation
s neprůběhovým měřením.
vyrovnávací akci provozovatele přepravní soustavy, pak je principy
• issuance of guarantees of origin of electricity from renewable energy
of an integrated intraday electricity market.
trhu s nevyužitou flexibilitou zajištěno, že takovouto odchylku nebude
sources and combined heat and power;
Nevyužitá flexibilita
možné na trhu s nevyužitou flexibilitou uplatnit (tj. nebude možné
• performing the function of a national administrator of the Union registry
OTE has been certified by ACER as the Registered Reporting Mechanism
Nevyužitá flexibilita každého subjektu zúčtování je pro příslušný
získat nevyužitou flexibilitu jiných subjektů zúčtování pro pokrytí
for emission trading;
(RRM) in accordance with Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European
plynárenský den stanovena jako rozdíl mezi aktuálním stavem
odchylky), a subjekt zúčtování tak zaplatí za tuto odchylku nad svou
• provision of technical support for change of electricity and gas supplier
Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and
účtu flexibility tohoto subjektu zúčtování (před trhem s nevyužitou
flexibilitu použitelnou cenu.
in customer points of delivery;
transparency (REMIT). The certification is a necessary prerequisite for
flexibilitou) a velikostí poskytované flexibility pro příslušný den tomuto
• preparation of monthly and yearly reports on the electricity market and
the provision of reporting services to market participants.
subjektu zúčtování s respektováním směru prodávané a nakupované
the gas market in the Czech Republic;
flexibility.
• preparation of reports on projected electricity and gas consumption and
The Company’s registered capital totals CZK 500 million.
the method of ensuring balanced electricity and gas supply and demand;
• REMIT – Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and
dokoupenou
nevyužitou
flexibilitou
denním vyrovnávacím
množstvím
ofÚčet
the odchylek
Council onsWholesale
Energy
Market Integrity
and aTransparency
–
trade data reporting.
D

D+1

D+2

nevyužitá

Volumes
of electricity and gas
registered in the OTE system in 2018
flexibilita
počáteční stav účtu
odchylek pro aktuální

den (konečný stav
electricity

účtu odchylek
z předcházejícího
dne)
block
market

day-ahead market

kladná

denní
odchylka SZ

nevyužitá
flexibilita
kladná

nevyužitá
flexibilita
kladná

0

intraday market

gas

nevyužitá
flexibilita
záporná

nevyužitá
flexibilita
kladná
konečný stav
účtu odchylek SZ
pro den D+3

sale
17 GWh

velikost
flexibility SZ

20,809 GWh
550 GWh

konečný stav účtu

95,054 GWh
flexibilita
denní
odchylka SZ

purchase
17 GWh
18,724 GWh
550 GWh

nevyužitá

bilateral transactions (internal nominations) odchylek SZ pro den D
export/import

D+3

24,310 GWhzáporná

denní
odchylka SZ

konečný stav
účtu odchylek SZ
pro den D+2

95,054 GWh
10,431 GWh

sale

purchase

intraday market

3,059 GWh

3,059 GWh

bilateral transactions (internal nominations)

266.3 TWh

266.3 TWh

export/import
injection/withdrawal

konečný stav
účtu odchylek SZ
pro den D+1

záporná flexibilita nakoupená
na trhu s nevyužitou flexibilitou
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Telephone:
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E-mail:
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denní vyrovnávací
množství
SZ
89.3 TWh

173.2 TWh

denní
32.3 TWh
odchylka SZ

32.6 TWh
denní vyrovnávací množství
je finančně vypořádáno

