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1. FORMULÁŘ PRO STANOVENÍ POČÁTEČNÍ VÝŠE FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ
Evidenční číslo smlouvy

A xxx / YY

Přidělené registrační číslo

Účastníci shora označené smlouvy se dohodli, že s účinností této smlouvy Příloha č.2: Formulář pro stanovení výše finančního
zajištění, jež je nedílnou součástí této smlouvy, zní takto:

Příloha č.2: Formulář pro stanovení výše finančního zajištění
Jméno firmy, právní forma

IČ

1

Celkový očekávaný denní objem nákupů a výroby elektřiny
(podle čl. 7.2.1.1 Obchodních podmínek)

MWh

2

Celkový očekávaný denní objem prodejů a spotřeby elektřiny
(podle čl. 7.2.1.1 Obchodních podmínek)

MWh

3

Očekávaný denní objem výroby
(Σ h=1….24, (Výroba SZ)h)

MWh

4

Instalovaný výkon největšího zdroje (bloku)

MW

5

Celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů výroby

MW

6

Očekávaný denní objem spotřeby zákazníků SZ
(Σ h=1….24, (Součet hodinové spotřeby zákazníků SZ)h)

MWh

7

Očekávaný denní objem nákupů na BT, DT, VDT a VT
(Σ h=1….24, trh = BT, DT, VDT, VT (objem nákupů)h, trh)

MWh

8

Očekávaný denní objem prodejů na BT, DT, VDT a VT
(Σ h=1….24, trh = BT, DT, VDT, VT (objem prodejů)h, trh)

MWh

9

Očekávaný denní objem exportů
(max(Σ

h=1….24

(export) h )

MWh

10

Očekávaný denní objem importů
(max(Σ

h=1….24

(import) h )

(Σ instalovaný výkon OZE)

MWh

11

Očekávaný max. objem obchodu registrovaný jedním realizačním diagramem
(max( abs(objem nákupů nebo prodejů) realizační diagram )

MWh

12

Očekávaná maximální denní riziková expozice za kladnou odchylku
(podle čl. 7.2.1.2 Obchodních podmínek)

MWh

13

Očekávaná maximální denní riziková expozice za zápornou odchylku
(podle čl. 7.2.1.3 Obchodních podmínek)

MWh

14

Očekávaná maximální denní rizková expozice za odchylku z nabídek na nákup na VDT, VT
(podle čl. 7.2.1.4 Obchodních podmínek)

MWh

15

Očekávaná maximální denní rizková expozice za odchylku z nabídek na prodej na VDT, VT
(podle čl. 7.2.1.5 Obchodních podmínek)

MWh

16

Očekávaný denní objem dluhů z obchodů na BT, DT, VDT a VT v Kč

17

Celková výše finančního zajištění SZ

18

Úleva poskytnutá z celkové výše finančního zajištění

19

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování

20

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.2

21

Výše finančního zajištění poskytnutá subjektem zúčtování ve formě dle čl. 7.1.7.1

22

Minimální výše finančního zajištění poskytnutá ve formě peněžních prostředků

Kč
Kč

(výše finančního zajištění na základě rizikové expozice a dalších očekávaných závazků vůči OTE)

Kč

(podle čl. 7.2.9 až 7.2.12 Obchodních podmínek)

Kč

(rozdíl ř. 17 a ř. 18)

Kč

(Finanční zajištění ve formě finančních prostředků složených na účet OTE)

Kč

(Finanční zajištění ve formě bankovní záruky)

Kč

(podle čl. 7.1.8 Obchodních podmínek)

Pozn.

Počáteční nastavení

Podpis oprávněného zástupce(ů)

Podpis oprávněného zástupce(ů)

ve smyslu platné smlouvy

ve smyslu platné smlouvy

a otisk razítka organizace

a otisk razítka Operátora trhu
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4. FORMULÁŘ PRO STANOVENÍ ZMĚNY VÝŠE FIN. ZAJIŠTĚNÍ – ÚČASTNÍK VT
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5.3.

ŽÁDOST O NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ POVĚŘENÝM OSOBÁM
Název společnosti

ID RÚT - přidělené registrační číslo účastníka trhu s elektřinou a/nebo s plynem

Žádáme pro níže uvedené uživatele CS OTE nastavení oprávnění ke správě
uživatelských účtů smluvního partnera OTE.

titul

jméno

příjmení

telefon/mobil

e-mail

UID
/ ID USER

Podpis

Správou uživatelských účtů se rozumí zakládání nových uživatelských účtů včetně
registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace.
UID/ID USER - registrační číslo uživatele CS OTE oprávněné přistupovat do CS OTE

Zavazujeme se v případě změny v seznamu pověřených osob neprodleně informovat
operátora trhu.

Jméno a podpis statutárního
zástupce (příp. zmocněnce)

Příloha č. 2 OPE

Otisk razítka

Datum podání žádosti
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6.4. REGISTRACE ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKU –
ELEKTROENERGETIKA

1. Smluvní partner OTE, který není SZ (účastník předávající odpovědnost za
odchylku)
Registrační číslo smluvního
partnera OTE

Jméno a podpis
pověřené osoby

Obchodní jméno a
razítko

Datum

2. Platnost předané odpovědnosti od
3 Platnost předané odpovědnosti do
4. Souhlas subjektu zúčtování s povolením pro smluvního partnera OTE
účastnit se vyrovnávacího trhu s regulační energií a/nebo poskytovat provozovateli
přenosové soustavy regulační energii
(označte zakliknutím)

5. Subjekt zúčtování schvalující předanou odpovědnost (účastník přebírající
odpovědnost za odchylku)
Registrační číslo
subjektu zúčtování

Jméno a podpis
pověřené osoby

Datum

Příloha č. 2 OPE
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Obchodní jméno a
razítko
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7.5. REGISTRACE PŘEVEDENÍ CELKOVÉ ODCHYLKY ELEKTROENERGETIKA

1. Subjekt zúčtování převádějící celkovou odchylku (účastník převádějící celkovou
odchylku)
Registrační číslo
subjektu zúčtování

Jméno a podpis
pověřené osoby

Obchodní jméno a
razítko

Datum

2. Platnost převedení celkové odchylky

od

do

3. Souhlas přebírajícího subjektu zúčtování s vypořádáním rozdílů mezi odečty a
hodnotami na základě TDD převádějícího subjektu zúčtování
Jméno a podpis
pověřené osoby

Obchodní jméno a razítko

(souhlas označte křížkem)
Datum

4. Subjekt zúčtování přebírající celkovou odchylku od převádějícího subjektu
zúčtování (účastník přebírající celkovou odchylku)
Příloha č. 2 OPE
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Registrační číslo
subjektu zúčtování

Jméno a podpis
pověřené osoby

Obchodní jméno a
razítko

Datum

8.6.

FORMULÁŘ LDS - TECHNICKÉ ÚDAJE K DATU VZNIKU LDS

Vyplněný formulář prosím zašlete na e-mail elektro@ote-cr.cz
Dotazy: +420 296 579 168
Všechny položky formuláře jsou povinné, pokud není specifikováno jinak.

Za účelem zjednodušení počáteční komunikace při založení sítě - lokální distribuční
soustavy (LDS) - v systému OTE CDS, je třeba dopředu znát následující technické
údaje:
1. Název provozovatele LDS:
ID RÚT provozovatele LDS:
Pracovní název lokality LDS:
2.

Název nadřazeného provozovatele distribuční soustavy:
0011-E.ON Západ
0021-E.ON Východ
0031-PRE distribuce
0041-ČEZ býv. SČE

0051-ČEZ býv. SME

0061-ČEZ býv. STE

0071-ČEZ býv. VČE

0081-ČEZ býv. ZČE

jiná, uveďte číslo

3.

Termín založení sítě v systému OTE (od tohoto data musí provozovatel LDS
zasílat data na svá odběrná/předací místa - OPM):

4.

Hlavní kontaktní osoba pro technické záležitosti:
A (primární kontakt - povinné):
Jméno a příjmení:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Telefon – pevná linka:
Telefon – mobil:
B (nepovinné):
Jméno a příjmení:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Telefon – pevná linka:
Telefon – mobil:

Plánovaný odhad ročních ztrát:

kWh

Vyplněný formulář zašlete prosím na e-mail jtomek@ote-cr.cz a současně (v kopii) na e-mail elektro@ote-cr.cz,
či fax: +420 296 579 198
Příloha č. 2 OPE
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Dotazy: +420 296 579 168
Všechny položky formuláře jsou povinné, pokud není specifikováno jinak.

Za účelem zjednodušení počáteční komunikace při založení sítě – lokální distribuční soustavy
(LDS) - v systému OTE CDS, je třeba dopředu znát následující technické údaje:
1.

Název společnosti, která žádá o vytvoření LDS (provozovatel LDS):
ID RÚT (pokud existuje):
Pracovní název lokality LDS (pokud existuje):

2.

Název budoucího nadřazeného provozovatele distribuční soustavy:
síť: zvolte

Dodavatel poslední instance bude k datu založení sítě v souladu s § 12a, odstavcem (3), písmenem a) Energetického
zákona.

3.

Termín plného provozu LDS (od tohoto data musí provozovatel DS zasílat data na svá
odběrná/předací místa - OPM):

4.

Hlavní kontaktní osoba pro technické záležitosti:
A (primární kontakt - povinné):
Jméno a příjmení:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Telefon – pevná linka:
Telefon – mobil:
B (nepovinné):
Jméno a příjmení:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Telefon – pevná linka:
Telefon – mobil:

5.

Bude provozovatel DS registrovat OPM s měřením typu C od data vzniku LDS? zvolte.
Pokud je zvoleno „ANO“, je třeba předem znát odhad ročních ztrát v DS:
kWh

6.

Kontaktní údaje pro odchozí zprávy z CDS (pokud možno stejné údaje, jako na
ostatních registračních formulářích):
Osoba – číslo certifikátu přístupového prvku (pokud je známo):
E-mail: xxx@yyy.zzz
Formát zpráv (viz manuál externích subjektů): zvolte

Formulář vyplnil:

V

1

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail: xxx@yyy.zzz
Podpis 1:

dne………………..

Není vyžadováno, pokud je formulář zaslán elektronicky z emailové adresy definované v bodě 4. A.
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