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Představení OTE

 Jméno společnosti: OTE, a.s.

 Krátký popis: Operátor trhu s elektřinou a plynem

 Založeno: 18. 4. 2001 (na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.)

 Registrováno: 2. července 2001

 Trh s elektřinou: 1. ledna 2002

 Trh s plynem: 1. ledna 2010

 Podpora OZE 1. ledna 2013

 Vlastnictví: Český stát (100% vlastník)

Vlastnická práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu

Je zajištěna neutralita ve vztahu k ostatním účastníkům trhu

 Sídlo: Praha, Česká republika

 Forma podnikání: Akciová společnost – základní kapitál 340 mil. Kč (~ 13.6 mil.

EUR)

 Jiné vlastnictví: Není dovoleno

 Činnost: Par. 20 a) EZ č. 458/2000 Sb.
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Činnost OTE ve zkratce

OTEOTE

• Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

• Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
• Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů

2002 2002 2002 2005 2010 2013
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Kompetence v oblasti Rejstříku

Zodpovědná autorita (Competent Authority)
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)

Správce (provozovatel) rejstříku
OTE, a.s.
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Funkce Rejstříku I.

Registrace zařízení a jejich provozovatelů
Registrace obchodníků s povolenkami
Evidence povolení k provozu zařízení

(vydané povolení, změny povolení, 
zrušení/zánik povolení)

Evidence povolenek podle národního 
alokačního plánu/tabulky a jejich alokace 
Provozovatelům zařízení

Převod/prodej povolenek
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Funkce Rejstříku II.

Vykázané množství emisí
Odevzdání/Vyřazení povolenek
Administrace sankcí za nevyřazené

povolenky
Komunikace se světovým (ITL) a evropským 

(EUTL)  registrem pro obchodování s 
povolenkami skleníkových plynů
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Transakce v rejstříku v roce 2012

Typ jednotky Objemy jednotek % Počty transakcí %

Evropské povolenky 103 302 697 67% 772 55%

Kjótské jednotky 50 428 394 33% 621 45%

Suma 153 731 091 100% 1 393 100%
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Objemy převáděných jednotek v roce 2012
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Počty transakcí v roce 2012
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Alokace vs. ověřené emise 2008 - 2012

 celková alokace: 430 392 389

 celkové verifikované emise: 373 271 787 (86,7%)

 pouze cca 30 zařízení mělo v obchodovacím období
2008 – 2012 vyšší spotřebu než alokaci



povolenky@ote-cr.cz
www.povolenky.cz


