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Operátor trhu odebírá pouze zelenou elektřinu 
 
Odpovědný přístup k životnímu prostředí, ochrana klimatu a udržitelný rozvoj jsou klíčové 
strategické cíle operátora trhu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je podpora výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, a to nákupem zelené elektřiny. 
 
OTE je společností, která dlouhodobě a proaktivně přistupuje k ochraně klimatu. Respektuje a uznává 
etický a udržitelný způsob podnikání a svými sociálně odpovědnými aktivitami se snaží přispívat  
ke zlepšení životního prostředí. Operátor trhu se proto rozhodl v roce 2021 pokrýt spotřebu 
elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů, certifikovanou zárukami původu. 
 
„OTE nákupem zelené elektřiny naplňuje svou strategii odpovědného chování vůči společnosti  
a životnímu prostředí. Podporujeme environmentálně šetrnější varianty výroby elektřiny,  
které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.“, říká předseda představenstva OTE Ing. Michal 
Puchel. 
 
Zelená elektřina je výhradně vyrobená z obnovitelných zdrojů, např. ve větrných, vodních  
nebo fotovoltaických elektrárnách, a její původ je certifikován zárukami původu, které OTE garantují 
původ spotřebované elektřiny. 
 
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/

