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Stručný přehled změn v systému OTE pro plynárenství od 1. 8. 2022 

(dokument pro obchodníky) 

 

26. 7. 2022, OTE, a.s. 

 

Zákon č. 458/2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (tj. po novelizaci 

zákonem č. 176/2022 Sb.) např. zde: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458 

 

Návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pro MPŘ:   

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCFS9ERBI 

 

Nové formáty zpráv XML od 23. 8. 2022 budou v pátek 29. 7. dostupné na veřejném webu OTE zde: 

Dokumentace - plyn k připomínkování 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

AK Automatická komunikace 

FZ Finanční zajištění SZ u OTE 

CDS Centrum datových služeb (součást systému OTE) 

OPM Odběrné/předávací místo 

SZ Subjekt zúčtování 

DPI Dodavatel poslední instance 

SZD Standardní změna dodavatele 

RZD Rychlá změna dodavatele 

PDS Provozovatel distribuční soustavy 

PZP Provozovatel zásobníku plynu 

PTP Pravidla trhu s plynem 

CS OTE Centrální systém operátora trhu 

WF ID Číslo workflow (u změny dodavatele nebo SZ) 

HNO Hrozící neoprávněný odběr 

 

 

Legislativní požadavky na úpravu CS OTE 
 

1) § 12a odst. 4 energetického zákona – DPI pro OPM druhu 1005 (Virtuální OPM za síť) 

• Pokud dodavatel na OPM druhu 1005 (Virtuální OPM za síť) pozbyl oprávnění nebo 

možnost dodávat plyn nebo SZ na tomto OPM ukončil převzetí odpovědnosti za odchylku 

nebo nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek, a PDS nezajistí bezprostředně 

navazující registraci dodavatele a SZ, bude toto OPM v CS OTE převedeno k dodavateli 

poslední instance na následující 3 měsíce. Na stejné období bude nastavena i platnost 

příznaku GAS_DPI.  

• Registrace distribuční soustavy v CS OTE bude zrušena bezprostředně po marném 

uplynutí 3měsíčního období dodávek dodavatelem poslední instance, ve kterém PDS 

nezajistil registraci dodavatele a SZ v režimu standardních dodávek. To znamená, že ke 

dni zrušení registrace distribuční soustavy budou v CS OTE ukončena všechna předávací 

místa mezi touto distribuční soustavou a nadřazenou distribuční/přepravní soustavou a 

všechna OPM registrovaná v této distribuční soustavě. 

• Jediný případ, kdy OPM druhu 1005 neskončí v DPI, by bylo uplynutí dodávek ze strany 

dodavatele do tohoto OPM na dobu určitou. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCFS9ERBI
https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-plyn-k-pripominkovani-1
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2) § 12a odst. 7 energetického zákona – Nový typ žádosti R0 

• Pro standardní změnu dodavatele SZD bude zaveden nový důvod změny dodavatele R0 

– Zahájení dodávek do OPM nově připojeného zákazníka v režimu DPI.  

• Žádost o SZD s důvodem R0 bude moci poslat do systému CDS pouze dodavatel 

poslední instance, a to pouze v sítích, kde je evidován jako platný dodavatel poslední 

instance a pouze na OPM, které není v systému CDS registrováno k datumu OD 

z požadavku na změnu dodavatele nebo na OPM, které bylo v minulosti odregistrováno. 

Ostatním obchodníkům bude požadavek na SZD R0 odmítnut.  

• Termíny pro R0 budou následující: 

Kód 

zprávy  Popis Typ ZD 

Důvod 

ZD Den Hodina 

GA1 Žádost o změnu dodavatele SZD R0 D-1P 10:00:00 

GA4 

Zpráva o možnosti rezervace 

distribuční/přepravní kapacity SZD R0 D-1P 18:00:00 

GA8 

Požadavek na pozastavení 

procesu ZD SZD R0 D-1P 18:00:00 

GAB 

Potvrzení/odmítnutí přirazení 

odp. za odch.SZ SZD R0 D-1P 18:00:00 

D-1P = 1 pracovní den před počátkem platnosti změny dodavatele 

• V rámci zpracování požadavku na SZD R0 bude provedena kontrola na maximální délku 

období, na které je žádáno. V požadavku na změnu dodavatele bude povoleno uvést 

maximálně období 6 měsíců od termínu požadovaného zahájení dodávek. V případě 

delšího období bude požadavek odmítnut a bude odeslán negativní response na 

účastníka. 

• Nevyjádření PDS bude bráno jako souhlas s žádostí o změnu dodavatele. Pokud bude 

existovat souhlas s R0 ze strany SZ a OPM bude zaregistrováno v CS OTE, změna 

dodavatele bude schválena se statusem ANY. 

• U požadavku na SZD s důvodem R0 bude druhou přijatou akcí automaticky inicializováno 

vyhodnocení změny dodavatele (stejně jako je tomu u SZD R1). 

• Po schválení požadavku na změnu dodavatele s důvodem R0 budou na účastníky 

odeslány zprávy GAK s informací o vyhodnocení a na OPM bude nastaven příznak 

GAS_DPI na období schválené dodávky. 

• V případě, že by došlo k anulaci dodávky, která OPM převádí z DPI do režimu 

standardních dodávek, bude provedeno automatické prodloužení DPI obdobně jako je 

tomu u klasického procesu DPI. Prodloužení DPI bude provedeno na původní platnost (tj. 

v tomto případě až 6 měsíců) nebo do nejbližší schválené změny dodavatele v budoucnu. 

O prodloužení DPI bude odeslána informace na účastníky zprávou GR7 s původním 

intervalem platnosti DPI. V kmenovém záznamu OPM v CS OTE bude prodloužen příznak 

DPI.  

• Na webovém formuláři pro zadání požadavku na změnu dodavatele bude rozšířen 

číselník důvodů změny dodavatele o novou položku R0 – Zahájení dodávek do OPM nově 

připojeného zákazníka v režimu DPI. 

 

3) § 12a odst. 2 energetického zákona – Úprava HNO a SZD S2 

• Přiřazení příznaku HNO k OPM v CS OTE bude nově pouze pro tyto případy: 

➢ OPM je bez primárního dodavatele  

➢ OPM je bez přiřazeného SZ, ale jen v případě, že OPM nemá nárok na DPI 

• Pro OPM bez SZ bude zavedena nová kontrola, zda je OPM relevantní pro DPI nebo 

nikoliv. Logika určení DPI relevantních OPM bude stejná jako v procesu DPI. Pro OPM s 
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typem měření A/B bude načtena spotřeba za posledních 12 měsíců od posledního dne 

platnosti SZ na OPM. Pokud bude spotřeba <= 630 MWh, OPM má nárok na DPI. Pro 

OPM s typem měření C/CM bude provedena kontrola proti plánované roční spotřebě. 

Pokud bude hodnota <= 630 MWh k poslednímu dni platnosti SZ na OPM, OPM má nárok 

na DPI. 

• Všechna OPM s vyplněným příznakem VAK (viz bod 4 tohoto přehledu) budou mít nárok 

na DPI bez ohledu na velikost roční spotřeby/plánované roční spotřeby. 

• Pro OPM bez přiřazeného SZ, které má nárok na DPI, nebude přiřazen příznak HNO. 

OPM bude takto ponecháno až do dne D (den, od kdy není na OPM přiřazen SZ). Ve dni 

D bude na OPM přiřazen DPI a bude nastaven příznak DPI na období 3 měsíců nebo do 

schválené změny dodavatele, která začíná v intervalu ode dne D až do dne D+3 měsíce. 

Na účastníky budou automaticky odeslány zprávy GR7 s informací o aktivaci DPI na 

daném OPM. 

• U OPM bez nároku na DPI, bude nastaven příznak HNO v kmenovém záznamu OPM – 

bude použita stávající logika přiřazování HNO. 

 

4) § 12a odst. 6 energetického zákona – Identifikace typu předávacího místa 

• Pro identifikaci typu předávacího místa bude založen v kmenovém záznamu OPM nový 

operand „Typ předávacího místa“. 

• Bude rozšířena registrační zprava OPM (msg code GR1) o nepovinný atribut „Typ 

předávacího místa“. Odpovídajícím způsobem bude rozšířena šablona 

GASMASTERDATA pro AK. Do elementu OPM bude přidán nový nepovinný atribut typ-

pm (Typ předávacího místa). Změna atributu bude povolena do minulosti pouze dočasně 

(dle dohody mezi PDS a OTE), v cílovém řešení nebude změna atributu do minulosti 

povolena. V rámci XSD bude specifikován výčet povolených hodnot: 

Hodnota Popis 

VAK Vodovody a/nebo kanalizace 

KOT Kotelna bytového domu 

• O nový atribut bude rozšířen dotaz na kmenová data OPM + odpověď s daty OPM. 

• Na základě evidovaného atributu „Typ předávacího místa“ na OPM s hodnotou VAK bude 

toto OPM relevantní pro DPI bez ohledu na výši roční spotřeby. 

 

5) § 12d energetického zákona – Zkrácení přiřazení DPI a příznaku DPI na 3 měsíce 

• Bude upraven termín pro přiřazení dodavatele poslední instance (DPI) a příznaku DPI na 

OPM. Nově bude při aktivaci procesu DPI přiřazován dodavatel poslední instance a 

příznak GAS_DPI na období 3 měsíce nebo do schválené změny dodavatele, která by od 

data aktivace DPI začínala v období kratším než 3 měsíce.  

• 10 pracovních dnů před koncem tohoto 3měsíčního období bude na OPM nastaven 

příznak HNO a po 3 měsících se OPM bude vyskytovat standardně v přetržce. 

 

6) §§ 116–118 novely PTP – Zkrácení procesu RZD 

• Dle úpravy pravidel trhu s plynem a procesu rychlé změny dodavatele budou upraveny 

termíny v rámci příjmu akcí pro rychlou změnu dodavatele následovně: 

Kód 

Zprávy Popis zprávy 

Typ 

změny 

Počet 

dní Hodina 

GA1 Žádost o RZD RZD D-1 17:00:00 

GA4 Rezervace dist. nebo přep. kapacity RZD D-1 18:30:00 

GA8 Požadavek na pozastavení ZD RZD D-1 18:30:00 

GAB Potvrzení/odmítnutí odp. za odchylku SZ RZD D-1 18:30:00 
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• Bude provedena aktualizace termínů odesílání zpráv v rámci procesu DPI v manuálu pro 

Uživatele CS OTE. 

• Po nabytí účinnosti novely PTP bude v návaznosti na zkrácení procesu RZD zkráceno 

utilizační okno finančního zajištění v plynu o dva dny – o tom budou obchodníci 

informování odborem Finance OTE samostatným komunikačním kanálem. 

 

Ostatní nelegislativní změny CS OTE 

 
1) Úprava zkrácení dodávek 

• Bude provedena úprava logiky v rámci zpracování zkrácení dodávky SVA s důvodem Z1. 

V případě, že bude odeslán požadavek na zkrácení dodávky s důvodem Z1, kde bude 

uveden datum od = počátek dodávky, datum do = počátek dodávky – 1, bude provedena 

anulace dodávky, kde počátek dodávky = datum od v požadavku na zkrácení. 

• Pro příjem žádosti o zkrácení dodávky SVA Z1 s nekonzistencí datumů (datum DO = OD - 

1) bude použit stávající termín 10. pracovní den před požadovaným dnem zkrácení 

dodávek 

• Příklad: Dodávka je schválení na období 1.6.2022 – 31.12.2022 

V požadavku na zkrácení dodávky SVA Z1, kdy je požadován výmaz celého intervalu, 

budou uvedeny tyto datumy: 

➢ Datum od = 1.6.2022 

➢ Datum do = 31.5.2022 

• Zkrácení bude v rámci zpracování požadavku okamžitě vyhodnoceno (schváleno) a 

budou upraveny platnosti služeb. Na účastníky trhu budou odeslány zprávy GAK s 

vyhodnocením požadavku. 

 


