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Žádost o nastavení registračních práv oprávněné osobě
Jméno výrobce/Název společnosti (držitele licence na výrobu):
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
 
Identifikační číslo výrobce (IČ):
Žádám pro níže uvedenou osobu o nastavení práv souvisejících s uplatněním podpory na elektřinu/tepla a/nebo vykazováním vyrobené elektřiny/tepla z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla přiřazením specifické činnosti1 v CS OTE
umožňující zejména
·         registrovat výrobní zdroj/výrobnu či zadat změnu,
·         zasílat údaje o vyrobené elektřině/tepla do CS OTE,
V případě, že níže uvedená osoba ještě není v CS OTE registrována, žádám o její registraci.
titul
jméno
příjmení
telefon
email
podpis
U výše uvedené osoby žádám o přidání následujících rolí2:
„Správa vlastních údajů RÚT“, která danou osobu opravňuje registrovat v CS OTE další oprávněné osoby, nastavovat práva přístupu a oprávnění k činnosti „POZE/Decentrální výroba“ a „POZE - teplo“ a „Nepodporovaná výroba“.
„Administrace bankovních spojení“, která danou osobu opravňuje nastavovat bankovní spojení pro vypořádání podpory (včetně přidání nového bankovního účtu)3.
Prohlašuji, že uvedená pověřená osoba zodpovídá za údaje zaregistrované v CS OTE.
Zavazuji se v případě změny v seznamu pověřených oprávněných osob neprodleně informovat operátora trhu.
Podepsáním žádosti potvrzuji, že jsem četl(a) a seznámil(a) se s Obchodními podmínkami OTE, a.s., pro elektroenergetiku zveřejněnými zde: https://www.ote-cr.cz/cs/registrace-a-smlouvy/files-registrace-a-smlouvy/Obchodni_Podminky_OTE.pdf
Jméno a podpis výrobce/statutárního zástupce (v případě právnické osoby)
Otisk razítka
(v případě právnické osoby)
Datum podání žádosti
1, 2 Vyberte (označte křížkem) zvolenou možnost.
3     Vyberte (označte křížkem) zvolenou možnost. Nelze nastavit pro činnost "Nepodporovaná výroba".
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