
   

Tisková zpráva - Praha, 10. 3. 2021 

 
 
Ing. Michal Puchel - člen představenstva společnosti OTE, a.s. 
 
Dozorčí rada společnosti OTE, a.s., dne 27. ledna 2021 na svém řádném zasedání zvolila pana Ing. 
Michala Puchela s účinností od 1. dubna 2021 členem představenstva OTE.  

 
Ing. Michal Puchel je zkušeným odborníkem na elektroenergetiku, kde na různých pracovních 
pozicích působí již od roku 1999. Je absolventem Vysoké školy ekonomické, E.ON Academy Energy 
Series a Prince Foundation 5th Edition. Pracoval jako analytik ve společnosti Accenture, projektový 
manažer a následně ředitel ve společnosti EUROENERGY, vedoucí úseku strategie a regulace 
v Západoslovenské energetice, a.s., a od roku 2010 pracoval ve společnosti ČEPS, a.s., kde působil 
jako vedoucí odboru Zajišťování přenosových služeb a vedoucí odboru Zajišťování systémových 
služeb.  
 
„Je nám ctí, že mezi sebou můžeme přivítat zkušeného odborníka, který nám přispěje k rozvoji naší 
společnosti a naplnění strategických cílů.“, říká Ing. Aleš Tomec, předseda představenstva společnosti 
OTE, a.s. 
 
 
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/

