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Identifikace Operátora trhu 

OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B vložka 7260. 

- IČ 26463318, DIČ CZ26463318, 
- sídlo společnosti: Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, (Operátor trhu) 

 

Kontaktní adresa stanovená Operátorem trhu pro komunikaci ve věci Evidence záruk původu: 

- zaruka@ote-cr.cz 

 
Provozní doba Help Desku Operátora trhu je zveřejněna na webu OTE (internetová adresa: 
http://www.ote-cr.cz). 

 

Veřejné webové stránky, prostřednictvím kterých Operátor trhu zveřejňuje informace v oblasti 
Evidence záruk původu způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou http://www.ote-cr.cz. 

 

Zabezpečená internetová adresa, prostřednictvím které uživatel Evidence záruk původu přistupuje 
prostřednictvím internetu do Evidence záruk původu je https://portal.ote-cr.cz. 
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1. Definice 
Výraz Význam 

AIB nebo „Sdružení vydavatelských 
subjektů“ (Association of Issuing 
Bodies) 

Mezinárodní organizace sdružující národní vydavatele 
certifikátů souvisejcích s výrobou elektřiny a zajišťující 
jejich spolupráci na správní, technické a operativní úrovni, 
založená  podle belgického práva pod číslem 
0.864.645.330 s názvem „Association of Issuing Bodies“; 

CS OTE Centrální informační systém OTE, a.s.; 

Datový log Záznam transakcí Komunikačního hubu AIB;  

Doména  Oblast s výrobními zařízeními, pro kterou je uživatel hubu 
Kompetentní autoritou.  

Operátor trhu je Kompetentní autoritou pro celou Českou 
republiku; 

Doménový protokol Dokumenty obsahující postupy a regulační ustanovení 
týkající se záruk původu pro danou doménu. 

Doménový protokol České republiky a Doménový protokol 
pro záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla jsou přílohou těchto Obchodních 
podmínek; 

Držitel účtu Fyzická nebo právnická osoba, pro níž je v rámci EZP 
spravován účet záruk původu; 

EECS European Energy Certificate System;  

jednotný evropský rámec pro vydávání, vlastnictví, 
převody a další nakládání se zárukami původu ve 
vybraných členských zemích Evropské Unie; 

Evidence záruk původu nebo “EZP” Rejstřík provozovaný Operátorem trhu; 

Hub Viz “Komunikační hub AIB”; 

HubCom Dokument „Hub User Compliance Protocol“ (Protokol o 
dodržování pravidel uživatelem hubu) s podtitulem 
„Pravidla EECS – pomocný dokument AIB-PRO-SD03: 
Registrační databáze EECS“; 

Integrita  Přesnost a konzistentnost uchovávaných a přenášených 
dat bez jakýchkoli změn dat během jejich uchovávání a 
přenosu mezi odesílatelem a příjemcem. Integritu dat lze 
udržovat pomocí kontroly případných chyb a ověřování; 

Kompetentní autorita Autorita pověřená státem (nebo regionem), ve kterém je 
umístěna příslušná doména), k vydávání záruk původu 
v souladu s legislativním rámcem. 

Operátor trhu je Kompetentní autoritou na základě zákona 
č. 165/2012 Sb.; 
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Výraz Význam 

Komunikační hub AIB  Komerční webová stránka provozovaná pro AIB, jejíž 
webová adresa je 

 https://www.aib-hub.org/AIBWeb/. 

Hub poskytuje koordinační a synchronizační služby, 
zajišťuje zasílání zpráv a potvrzení mezi jednotlivými 
rejstříky všech uživatelů hubu. Podrobná definice hubu je 
uvedena v dokumentu HubCom; 

Legislativní rámec Legislativní rámec zavedený členskými státy EU nebo 
státy vázaných smlouvou s EU o vzájemném uznávání 
záruk původu. 

Český legislativní rámec je vymezen zákonem č. 165/2012 
Sb. a příslušnými prováděcími předpisy.; 

Operátor trhu OTE, a.s.; 

Pravidla EECS Dokument „EECS Rules“; 

Zásady a pravidla provozování EECS; 

Dokument je dostupný (pouze v angličtině) zde: 
http://www.aib-
net.org/portal/page/portal/AIB_HOME/EECS/EECS_Rules;

Registrující uživatel Fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem je 
výrobní zařízení zaregistrováno v EZP za účelem 
vydávání záruk původu nebo o tuto registraci žádá; 

Rejstřík (nebo „Registrační databáze“) Informační systém provozovaný uživatelem hubu nebo 
provozovatelem rejstříku jménem uživatele hubu, který 
obsahuje:  

(a) Převodní účty a účty zrušených ZP a záruky původu 
na těchto účtech, 

(b) Údaje o výrobních zařízeních a informace 
poskytované v souvislosti s registrací výrobních zařízení, 

(c) Údaje o zárukách původu, které byly z rejstříku 
převedeny;  

Transakce Veškerá komunikace vedená a označená jako přenos ZP 
mezi účty v jednom nebo více rejstříků, na kterou odkazuje 
elektronická zpráva; 

Schéma EECS Uspořádání a nastavení systému dle Pravidel EECS pro 
správu certifikátů souvisejících s výrobou elektřiny v rámci 
EECS; 

Účastník schématu Registrující uživatel nebo Držitel účtu; 

Uživatel hubu Kompetentní autorita nebo provozovatel rejstříku, který 
používá hub pro transakce. 

Uživatelem hubu za Českou republiku je Operátor trhu; 

Vstup Množství specifického druhu energie či hmotných statků 
spotřebované výrobním zařízením, které při výrobě 
Výstupu využívá technologii spalování; 
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Výraz Význam 

Výrobní zařízení  Samostatně měřené výrobní zařízení nebo skupina 
výrobních zařízení produkující výstup; 

Výstup Množství elektřiny získané z výrobního zařízení a dodané 
do ES ČR a změřené poskytovatelem měření elektřiny;  

Záruka původu (nebo „ZP“) Elektronický dokument (certifikát) vydaný Kompetentní 
autoritou v souladu se zákony daného státu jako záruka 
druhu a původu energie za účelem poskytnutí důkazu 
koncovému zákazníkovi, že dotyčný podíl nebo množství 
energie dodané koncovému zákazníkovi: (i) bylo vyrobeno 
ze zdroje energie, na který se záruka vztahuje, (ii) bylo 
vyrobeno specifickým typem technologie, na který se 
záruka vztahuje a/nebo (iii) má anebo výrobní zařízení, 
které ji vyrobilo nebo vyrobily, má jiné vlastnosti, na které 
se záruka vztahuje, a zároveň bylo dodáno do elektrizační 
soustavy ČR. 

Dle českého legislativního rámce se vydávají  (a) záruky 
původu elektřiny z obnovitelných zdrojů  a 

(b) záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla.  

2. Předmět  
Tento dokument stanoví podmínky, za kterých Operátor trhu v souladu s legislativním rámcem 
poskytuje Držitelům účtu služby týkající se evidence a správy ZP v souladu s pravidly uvedenými v 
příslušném Doménovém protokolu a v protokolu HubCom vydaném AIB.  

Uskuteční-li se transakce se ZP na základě žádosti Držitele účtu nebo se Držitele účtu týká v souladu 
s těmito Obchodními podmínkami, pravidly stanovenými v Doménovém protokolu České republiky, v 
Doménovém protokolu pro záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla a veškerými platnými technickými požadavky, přičemž žádný Držitel účtu neuplatní reklamaci 
chybné transakce, Držitel účtu přijme v dobré víře veškeré právní důsledky dotyčné transakce. 

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Doménový protokol České republiky a 
Doménový protokol pro záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla.. Pro účely tohoto dokumentu se Obchodními podmínkami EZP myslí Obchodní podmínky EZP 
včetně Doménového protokolu České republiky a Doménového protokolu pro záruky původu elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.  

Obchodní podmínky EZP jsou závazné pro Držitele účtu a pro Operátora trhu. 

3. Souhlas s pravidly stanovenými v Obchodních 
podmínkách EZP  

 

Držitel účtu je oprávněn přistupovat do EZP, pokud se zaváže Operátorovi trhu dodržovat pravidla 
stanovená Obchodními podmínkami EZP, Doménovým protokolem České republiky a Doménovým 
protokolem pro záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Držitel 
účtu se rovněž musí řídit platnou legislativou.  

Vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami Držitel účtu provádí elektronicky, jakmile poprvé 
přistupuje do EZP. Pokud Držitel účtu nepotvrdí souhlas s Obchodními podmínkami EZP, je mu 
přístup do EZP odepřen. 
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4. Informační povinnost  
Držitel účtu a Operátor trhu bezodkladně poskytnou protistraně veškeré informace potřebné k plnění 
Obchodních podmínek EZP. V případě, že výrobní zařízení Držitele účtu již neodpovídá poskytnutým 
informacím, Držitel účtu je povinen o této změně Operátora trhu neprodleně informovat.  

5. Informační systémy  
Operátor trhu vydá ZP prostřednictvím elektronického systému Evidence záruk původu, který je 
součástí systému CS OTE.  

Držitelé účtu jsou povinni zajistit nastavení pracovní stanice, která je určená pro přístup k EZP a 
splňuje minimální požadavky na HW a certifikovaný SW uvedené na webových stránkách OTE. 
Operátor trhu je oprávněn změnit IT požadavky pro užívání EZP. Operátor trhu vyrozumí Držitele účtu 
nejméně 10 kalendářních dnů před implementací významných změn. V naléhavých případech mohou 
být změny oznámeny i později, nejpozději však budou oznámeny Držiteli účtu v okamžik jejich 
provedení.  

Operátor trhu vyrozumí Držitele účtu alespoň 3 dny předem o plánované odstávce EZP. Držitel účtu 
musí být rovněž vyrozuměn v co nejkratší době i o jiných případech nedostupnosti EZP bránící jejímu 
užívání.  

Držitel účtu musí splnit technické požadavky a dále dodržovat pravidla chování stanovená 
v Doménovém protokolu České republiky a v Doménovém protokolu pro záruky původu elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 

6. Odpovědnost  
Držitel účtu a Operátor trhu musí vždy jednat v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, Obchodními podmínkami EZP, Doménovým protokolem České republiky a Doménovém 
protokolu pro záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Držitel účtu a Operátor trhu se budou navzájem informovat o všech skutečnostech, o kterých jsou si 
vědomi, že by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod.  

Jestliže je Držiteli účtu způsobena škoda v důsledku hrubé nedbalosti Operátora trhu, Držitel účtu 
musí uplatnit žádost o náhradu pouze vůči Operátorovi trhu. 

Jestliže je Držiteli účtu způsobena škoda v důsledku hrubé nedbalosti uživatele hubu, Držitele účtu 
nebo třetí strany, Držitel účtu musí uplatnit žádost o náhradu pouze vůči danému uživateli hubu,  
Držiteli účtu nebo třetí straně, která škodu způsobila.  

AIB, jiní uživatelé hubu nebo jejich zástupci nenesou odpovědnost za činy z nedbalosti uživatele hubu, 
Kompetentní autority, Držitele účtu nebo třetí strany.  

Držitel účtu je povinen udělat vše, co je v jeho silách, aby škodě zabránil nebo omezil její rozsah. 
Neučiní-li Držitel účtu adekvátní opatření k zabránění škody nebo omezení jejího rozsahu, může mu 
být náhrada škody snížena.  

Náhrada škody, ztráty, nákladů nebo výdajů způsobených Držiteli účtu jakýmkoliv uživatelem hubu 
v souvislosti s transakcemi ZP nepřesáhne částku pěti tisíc eur (5 000) ročně a nezahrnuje nepřímé 
nebo následné škody, např. mimo jiné obchodní škodu, ztrátu zisku, nároky třetích stran. Toto 
omezení však neplatí v případě svévolného jednání uživatele hubu či úmyslně způsobené škody.  

Odpovědnost za škodu ztráty, nákladů nebo výdajů způsobených Držiteli účtu v důsledku hrubé 
nedbalosti AIB v souvislosti s transakcemi se ZP je omezena částkou jednoho tisíce eur (1 000) ročně 
na jednoho Držitele účtu a nezahrnuje nepřímé nebo následné škody, např. mimo jiné obchodní 
škodu, ztrátu zisku, nároky třetích stran. Toto omezení však neplatí v případě svévolného jednání AIB 
či úmyslně způsobené škody. Držitel účtu a Operátor trhu berou na vědomí a jsou srozuměni s tím, že 
provoz Komunikačního hubu AIB, využívaný pro export/import Záruk původu, je zajišťován 
prostřednictvím Dohody o úrovni poskytovaných služeb, uzavřené mezi AIB a jejím dodavatelem, a že 
jakékoliv zásahy v tomto směru jsou poskytovány ve shodě s touto dohodou. 

Operátor trhu nezodpovídá za škody způsobené v důsledku technických problémů na straně AIB nebo 
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jiných okolností, které brání převodu ZP mezi účty v jednotlivých rejstřících a systémem EZP. 

Operátor trhu neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku neoprávněného použití bezpečnostních prvků 
Držitelem účtu nebo osobami, které nejsou držiteli certifikátu, ani za škodu vzniklou nedodržením 
podmínek pro bezpečný přístup do EZP, či v důsledku jejich zneužití osobami, které nejsou držiteli 
certifikátu, kromě případného zneužití dodavatelem CS OTE. 

Operátor trhu neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení vyšší moci. Za vyšší moc se 
považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli Operátora trhu a brání mu ve splnění jeho závazků, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo 
překonat. Za případy překážky vyšší moci se považují stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, 
mobilizace, válka, povstání, zabavení věci, embargo, teroristický útok, dlouhodobý výpadek v dodávce 
el. energie, neoprávněný zásah třetí osoby do CS OTE apod. 

Operátor trhu při plnění závazků vynaloží veškeré úsilí k jejich splnění a zároveň se tak zavazuje plnit 
své závazky s péčí, odborností a předvídatelností, která je běžná a rozumná za obdobných podmínek 
v dané oblasti podnikání, přičemž Operátor trhu není odpovědný za dosažení obchodního výsledku 
Držitele účtu. Případná nedbalostní odpovědnost Operátora trhu se posuzuje s ohledem na postupy 
zavedené za účelem řešení systémových vad nebo technických incidentů či incidentů souvisejících s 
vypořádáním činností Operátora trhu nebo vadami CS OTE. Operátor trhu odpovídá pouze za škodu 
vyplývající z užívání EZP, pokud je tato škoda důsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslných úkonů 
orgánů společnosti či dodavatelů Operátora trhu. Nad tento rámec odpovídá Operátor trhu pouze za 
pečlivý provoz EZP v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Držitel účtu bere na vědomí, že 
provoz EZP může být z jakýchkoliv důvodů přerušen a bere na vědomí, že neumožnění činnosti podle 
těchto Obchodních podmínek z tohoto důvodu není porušením povinnosti Operátora trhu. V případě 
vzniku takové události vyvine Operátor trhu nezbytné úsilí ke zjednání nápravy v co nejkratším čase. 

7. Chyby ve vydávání ZP 
Jestliže Operátor trhu nebo Držitel účtu zjistí chybu ve vydávání, uplatňování nebo zpracování ZP, 
vyrozumí protistranu v nejkratší možné době.  

Vyskytne-li se chyba v průběhu vydávání, uplatňování nebo zpracování ZP anebo chyba v důsledku 
neoprávněného přístupu do EZP či její poruchy, Operátor trhu a Držitel účtu budou spolupracovat a 
vyvinou přiměřené úsilí k tomu, aby následkem poruchy nedošlo k neoprávněnému obohacení.  
V případě chyby může Operátor trhu zrušit nebo upravit ZP na účtu Držitele účtu. Pokud bylo vydáno 
menší množství ZP, než Držitel účtu uvedl ve své žádosti o vydání ZP, Operátor trhu tyto záruky vydá, 
jakmile obdrží správné údaje. 
  

V případě zjištění nepřesných údajů v ZP je Operátor trhu oprávněn tyto ZP zrušit za podmínky, že 
dotyčné ZP jsou v čase zrušení na převodním účtu příslušného Registrujícího uživatele.  

8. Ukončení služeb poskytovaných Operátorem trhu 
v oblasti ZP 

Jestliže bude ukončeno právo Operátora trhu vystupovat jako Kompetentní autorita v souladu 
s legislativním rámcem, Operátor trhu je oprávněn, pokud to legislativní rámec nedefinuje jinak, 
převést své povinnosti na jinou Kompetentní autoritu. Držitel účtu nemá nárok na náhradu uhrazených 
poplatků. Jestliže Operátor trhu již nepůsobí jako Kompetentní autorita dle legislativního rámce, Držitel 
účtu je oprávněn získat svá data z EZP.  

9. Cena za záruky původu 
V souladu se zněním odst. (10), §45 zákona č. 165/2012 je Držitel účtu povinnen uhradit Operátorovi 
trhu cenu za: 

(a) vydání záruky původu; 
(b) převod záruky původu v rámci České republiky; 
(c) převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu; 
(d) vedení účtu v evidenci záruk původu; 
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Ceny budou zveřejněny Operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Na ceny dle předchozího odstavce vystavuje Operátor trhu Držiteli účtu daňový doklad, a to vždy za 
období jednoho kalendářního měsíce, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za který je daňový doklad vystaven. Vydání záruky původu je předmětem daně z přidané 
hodnoty. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno na poslední den v měsíci, za který je 
daňový doklad vystaven. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data jeho vystavení. 

Daňové doklady, splňující náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou vystavovány v elektronické podobě a odesílány na emailovou adresu  osoby 
(osob) s přístupem do Evidence záruk původu ve formátu PDF nejpozději do dvou pracovních dní od 
data vystavení.  

Držitel účtu může reklamovat poskytnuté služby, které jsou předmětem daňového dokladu. Operátor 
trhu je povinen se písemně vyjádřit k oprávněnosti podané reklamace a to nejpozději do 30 dnů od 
jejího obdržení. Podání reklamace nemá odkladný účinek splatnosti daňového dokladu.  

10. Porušení Obchodních podmínek EZP  
Operátor trhu má právo zabránit nebo omezit užívání EZP Držitelem účtu v případě: 

 zneužití systému, 
 neplnění povinností Držitelem účtu,  
 prodlení úhrady závazků Držitele účtu, které je delší než 30 pracovních dnů, 
 rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka, 
 rozhodnutí ERÚ, 
 v případě ukončení činnosti Držitele účtu nebo platnosti příslušné licence, 
 hrubého porušení povinností Obchodních podmínek Držitelem účtu. 

Operátor trhu je oprávněn v tomto případě ukončit vydávání, uplatňování i další zpracování ZP pro 
tohoto Držitele účtu, dále si Operátor trhu vyhrazuje právo zablokovat přístup do EZP nebo zrušit 
příslušný účet Držitele účtu. 

11. Změna Obchodních podmínek EZP  
Držitel účtu je srozuměn s tím, že Operátor trhu je oprávněn provést potřebné změny Obchodních 
podmínek EZP. 

Držitel účtu je dále srozuměn s tím, že Komunikační hub AIB využívá mnoho uživatelů hubu a Držitelů 
účtů a že všechny zúčastněné strany musí aplikovat příslušné změny týkající se hubu nebo 
regulačního prostředí. Toto může vyvolat změnu Obchodních podmínek EZP a systému Evidence 
záruk původu. 

Změna Obchodních podmínek EZP podléhá schválení Energetickým regulačním úřadem. 

12. Utajení a duševní vlastnictví  
Držitel účtu a Operátor trhu musí nakládat s informacemi obchodního, technického, strategického, 
finančního či jinak citlivého charakteru, které nejsou veřejně dostupné a obvykle se považují za cenné 
a důvěrné, i když nemusejí být explicitně označené jako důvěrné, jako s důvěrnými informacemi. 
Zveřejnění takových informací je podmíněno předchozím písemným souhlasem protistrany. 

Pro vyloučení pochybností toto ustanovení o utajení nezabraňuje Operátorovi trhu podávat informace 
autoritám, jako jsou Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, finanční úřady, 
policie, Europol a další.  

Software používaný k provozování EZP a transakcí, včetně veškerých používaných nástrojů, know-
how a souvisejících práv k duševnímu vlastnictví, je a zůstane výhradním vlastnictvím Operátora trhu, 
AIB nebo jejich poskytovatelů služeb a licencí. Softwarový kód, dokumentace a všeobecně veškeré 
související know-how se rovněž musí pokládat za důvěrné informace, a to i v případě, že nejsou 
poskytnuty explicitně jako důvěrné.  Držitel účtu smí užívat služby a přístup k EZP pouze pro účely 
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této činnosti a nesmí pořizovat kopie či reprodukce, zpětně analyzovat, dekompilovat či jinak měnit 
jakoukoli část softwaru či související dokumentace.  

13. Řešení sporů  
Držitel účtu a Operátor trhu vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory byly urovnány smírnou cestou. 
Pokud nedojde ke smírnému urovnání sporu, bude takový spor řešen podle právního řádu České 
republiky.  

V případě sporů může datový log hubu AIB poskytnout důkazní informace o přenosu dat 
prostřednictvím hubu a času přenosu a může být použit jako důkazný materiál.  

14. Místo zveřejnění Obchodních podmínek EZP 
Operátor trhu zveřejňuje Obchodní podmínky EZP na webových stránkách www.ote-cr.cz.  

15. Závěrečné ustanovení 
Obchodní podmínky jsou platné, účinné a závazné pro Držitele účtu a pro Operátora trhu dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí, kterým byly tyto Obchodní podmínky schváleny, a zveřejněním způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  

Obchodní podmínky schválil Energetický regulační úřad. 

 
 

PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK EZP 

[1] Doménový protokol České republiky (pro záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů) 
[2] Doménový protokol pro záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla 


