
Popis změn nasazovaných v rámci odstávky 

CS OTE dne 25.5.2021 
 

V rámci pravidelné odstávky CS OTE, která se uskuteční dne 25.5.2021, budou v části „Elektřina“ 

nasazeny následující změny:  

1) Žádost o standardní změnu dodavatele s typem smlouvy FTC a GBC 

bude moci do CS OTE zadat pouze povinně vykupující obchodník 
 

V CS OTE bude zavedena nová kontrola, která u žádosti o změnu dodavatele s uvedením typu 

smlouvy „FTC - Výkup elektřiny formou vynuceného výkupu při zeleném bonusu“ nebo „GBC - 

Výkup elektřiny formou výkupních cen“ ověří, že obchodník je v dané distribuční síti, ve které je 

registrován EAN OPM, k němuž je žádost podávána, povinně vykupujícím obchodníkem. 

V případě, že tento typ smlouvy zadá obchodník, který v dané distribuční síti není povinně 

vykupujícím obchodníkem, bude žádost odmítnuta s důvodem: "Typ smlouvy (FTC/GBC) povolen 

pouze pro povinně vykupujícího obchodníka".  
 

2) Rozšíření XSD MASTERDATA – číselník typů zdroje  
 

Zpráva CDS/MASTERDATA (větev OPM) bude upravena tak, že u atributu typ zdroje (typsrc) 

bude rozšířena enumerace povolených hodnot o hodnotu:  
• AGR - Virtuální EAN OPM pro agregační blok (použití pouze pro PPS)  

 

Typ zdroje AGR bude využíván pro zasílání regulační energie poskytnuté provozovateli přenosové 

soustavy agregačním blokem dle metodiky popsané v kodexu přenosové soustavy. Na EAN OPM 

nebudou zasílány profilové hodnoty A11 a A12, které tedy budou vždy nulové.  

 

Link na aktualizované XSD šablony je možné nalézt zde: 

https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina-k-pripominkovani 

 

3) Rozšíření umožnění zaslání zprávy 115 (o provedeném odpojení) do 

budoucna  
 

V rámci zprávy 115 je aktuálně odpojení do budoucna povoleno pouze pro následující důvody:  

• Deaktivace - disc-reason="09" 

• Opětovné připojení - disc-reason="04", 

• Bez elektroměru - disc-reason="10" 

 

Tyto důvody odpojení je možné zaslat neomezeně do budoucnosti. 

Ostatní důvody je možné zaslat buď do minulosti, nebo maximálně na aktuální den. 

 

 

 

 

https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina-k-pripominkovani


V rámci odstávky 25.5.2021 bude nasazena úprava kontrol zaslání zprávy 115 s důvody: 

• neplacení za dodávku elektřiny - disc-reason="01"  

• neplacení za dodávku a distribuci elektřiny - disc-reason="02"  

• neplacení za distribuci elektřiny - disc-reason="03"  

• odpojení neprovedeno- disc-reason="05"  

• neoprávněný odběr - disc-reason="07"  

• neoprávněná distribuce - disc-reason="08"  

• jiný důvod odpojení - disc-reason="06"  

 

tak, že u těchto důvodů odpojení bude umožněno zaslání zprávy 115 (o provedeném odpojení) i 

do budoucnosti (s omezením na den následující po dni zadání). 

 

4) Zpětná změna instalovaného výkonu při aktualizaci kmenových dat 

OPM  
 

V rámci registrace/aktualizace kmenových dat OPM bude pro atribut „instalovaný výkon“ (power) 

nově umožněna zpětná změna až do proběhnutí předběžného měsíčního vyhodnocení odchylek. 

Zadání/aktualizace hodnoty „power“ bude povoleno pouze pro výrobní typ OPM (ANLART = 

0001) stejně jako při standardní registraci kmenových dat OPM.  

Zpětná změna údajů v kmenových datech OPM tedy bude do termínu zahájení předběžného 

měsíčního vyhodnocení odchylek umožněna u následujících atributů: 

• instalovaný výkon (power) 

• velikost hlavního jističe (cir_breaker) 

• distribuční sazba (dist_rate_type) 

• počet fází (num_phase) 

• rezervovaný příkon (res_power) 

• třída TDD (tdd_class) 

• teplotní oblast (temp_area) 

• kategorie odběru (cons_categ) 
 


