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Povinná pole *
ÚDAJE
Název 
společnosti *
Adresa sídla
Ulice *
Č. p. *
Č. o.
Obec *
PSČ *
Stát *
IČ * 
DIČ * 
Společnost 
v České republice organizační složku
Adresa organizační složky v České republice
Č. o.
PSČ *
Č. p. *
Ulice *
Obec *
Název organiz.
složky *
IČ * 
Vedená *
soudem v *
oddíl *
vložka *
Za místo pro účely plnění DPH předpokládáme adresu sídla. Pokud má společnost provozovnu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty odlišnou od sídla, změňte adresu níže. 
Adresa místa plnění DPH pro elektroenergetiku je 
Název provozovny * 
Ulice * 
Č. p. * 
Č. o.
Obec * 
Stát * 
PSČ
IČ * 
DIČ * 
Adresa místa plnění DPH pro plynárenství je 
Název provozovny * 
Ulice * 
Č. p. * 
Č. o.
Obec * 
Stát * 
PSČ
IČ * 
DIČ * 
ELEKTŘINA
Vyberte oblasti působnosti v elektřině
Zúčtování odchylek
Bilaterální kontrakty - realizační diagramy
Krátkodobé trhy
Dodávka  konečným zákazníkům	
Distribuce
Poskytování podpůrných služeb ČEPS
Žadatel se zavazuje k uzavření smlouvy/smluv:
Vyberte rozsah reportingu REMIT
 ACER kód *
Zadejte ACER kód přidělený Energetickým regulačním úřadem
Reporting přes OTE	
Poskytování dat pro reporting přes jiný RRM
Licence
Číslo licence na obchod s elektřinou
platí od
 do
Číslo licence na výrobu elektřiny
platí od
 do
platí od
 do
Číslo licence na distribuci elektřiny
Číslo účtu v korunách
Předčíslí účtu *
Číslo_
účtu *
Banka *
Měna
  účtu *
Text
Text
Zúčtování denního trhu v EUR
Předčíslí účtu
Číslo
účtu
Banka
Měna
účtu
Text
Text
IBAN
Technické údaje pro založení LDS
Název sítě *
Nadřazený distributor *
Termín založení sítě (zasílání dat na OPM) *
Plánovaný odhad ročních ztrát [kWh] *
PLYN
 EIC kód *
(žádost)
Zadejte EIC kód přidělený společností ČEPS, a.s.
Vyberte oblasti působení v plynárenství
Zučtování odchylek
Přeshraniční obchody (import/export)
Vnitrodenní trh
Přístup na virtuální obchodní bod (velkoobchod)
Dodávka  konečným zákazníkům
Distribuce
Žadatel se zavazuje k uzavření smlouvy:
Vyberte rozsah reportingu REMIT
 ACER kód *
Zadejte ACER kód přidělený Energetickým regulačním úřadem
Reporting přes OTE	
Poskytování dat pro reporting přes jiný RRM
Licence
Číslo licence na obchod s plynem
platí od
 do
Číslo licence na distribuci plynu
platí od
 do
Číslo licence na výrobu plynu 
platí od
 do
Číslo účtu v korunách
Číslo_
účtu *
Předčíslí účtu *
Měna  
  účtu *
Text
Text
Banka *
Zúčtování vnitrodenního trhu v EUR
Banka
Číslo
účtu
Měna
účtu
Text
Text
Předčíslí účtu
IBAN
Technické údaje pro založení LDS - nepovinné
Název sítě
Číslo sítě
Nadřazený distributor
Termín založení sítě (zasílání dat na OPM)
Plánovaný odhad ročních ztrát [%]
OSOBY - KONTAKTY
Osoba(y) pověřená(é) k podpisu smlouvy
 Jméno *
Funkce *
 Jméno
Funkce
Osoba(y) oprávněná(é) ke komunikaci s OTE
Jméno *
Příjmení *
Telefon *
Mobil
E-mail *
Pověřená osoba *
Přístup do systému OTE *
Komodita *
Rozsah komunikace *
Pověřená osoba má oprávnění spravovat uživatelské účty všech osob dané společnosti v systému OTE, t. j. přidávání nových osob, správa činností a certifikátů.
Alespoň jedna osoba musí být pověřená a musí  přístup do systému s právem zápisu.
Komodita pro případ, kdy má jedna osoba jiný rozsah komunikace nebo přístup do systému v rozlišení dle komodity zadejte osobu dvakrát.
Rozsah komunikace vyplňte pro každou osobu v tabulce dle klíče:  S - smluvní, P - provozní, F - fakturační, RM - risk management.
Email pro odchozí zprávy ze systému OTE
Email
zprávy budou šifrováno certifikátem osoby (Jméno Příjmení):
INFORMACE
Výše uvedené údaje budou použity k vyhotovení čistopisu vybrané smlouvy a zavedení do systému OTE, proto není vyžadován elektronický podpis tohoto formuláře.
Formulář odešlete na: services@ote-cr.cz
Nevyhnutelným předpokladem k uzavření smlouvy o zúčtování odchylek v elektroenergetice je zaplacení registračního poplatku dle cenového rozhodnutí vydaného ERÚ.
 
Odkaz na ceník pro elektroenergetiku:http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/smluvni-vztahy-elektrina/ceny-za-sluzby-ote
 
 
Pro stanovení výše finančního zajištění viz. odkaz: 
http://www.ote-cr.cz/risk-management/elektrina/rezimy-financniho-zajisteni 
Nevyhnutelným předpokladem k uzavření smlouvy o zúčtování odchylek v plynárenství je zaplacení registračního poplatku dle cenového rozhodnutí vydaného ERÚ.
 
Odkaz na ceník pro plynárenství:
http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/smluvni-vztahy-plyn/ceny-za-sluzby-ote
 
 
Pro stanovení výše finančního zajištění viz. odkaz: 
http://www.ote-cr.cz/risk-management/plyn/financni-zajisteni-plyn
Vyplní OTE
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Smlouva o zúčtování odchylek
Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
Smlouva o předávání údajů
Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií
Smlouva o zúčtování regulační energie
Chcete uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek?
Upřesnění smlouvy
Dle vybrané oblasti v tabulce se zobrazí příslušná smlouva.
......................................................
Zadejte datum založení sítě v CS OTE do budoucnosti.
Dodávka koncovým zákazníkům mimo Vaši síť je zpoplatněná dle cenového rozhodnutí ERÚ.Chcete dodávat koncovým zákazníkům mimo Vaši síť?
Chcete opravdu smazat uživatele?
Chcete opravdu smazat síť?
Zadejte validní předčíslí!
Zadejte validní číslo účtu!
Smlouva o přístupu do CS OTE
Dle vybrané oblasti v tabulce se zobrazí příslušná smlouva.
Zadejte EIC kód přidělený společností ČEPS, a.s. nebo mezinárodní EIC.
Dle vybrané oblasti v tabulce se zobrazí příslušná smlouva.
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