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OTE spouští aplikaci pro chytré mobilní telefony 
 
Operátor trhu nově rozšiřuje možnosti výrobcům, jak posílat data do systému OTE. Nová mobilní 
aplikace určená pro chytré telefony a tablety umožňuje posílat data z výkazů o vyrobené  
a spotřebované elektřině do informačního systému OTE prostřednictvím chytrého telefonu nebo 
tabletu.  
 
„Mobilní aplikaci mohou využít všichni výrobci s malými podporovanými fotovoltaickými zdroji  
do 10 kW, kteří mají povinnost pravidelně zasílat data do systému OTE. Jedná se především o majitele 
střešních instalací na rodinných domech. Tím se nám pro ně podařil rozšířit a zjednodušit přístup  
do našeho systému.“ říká Igor Chemišinec, člen představenstva společnosti OTE.   
 
Uvedení této mobilní aplikace reaguje i na přání výrobců vyjádřená v průzkumu trhu provedeném  
v létě 2016. Další funkce umožňují sledovat stav zpracování zaslaných dat, stahování a prohlížení 
účetních dokladů o vyplacené provozní podpoře a příjem informací o důležitých novinkách, které  
se týkají systému evidence a výplaty provozní podpory. Aplikace je ke stažení zdarma v příslušném 
obchodě s aplikacemi pro systémy Android a IOS. 
 
„Chytrá mobilní zařízení dnes pomáhají lidem cestovat, nakupovat i odpočívat. Vývojem mobilní 
aplikace sledujeme celosvětový trend v nástupu chytrých technologií.“ říká Vojtěch Jahoda, vedoucí 
odboru Správa podporovaných zdrojů energie. 
 
Více informací naleznete na  http://www.ote-cr.cz/poze/mobilni-aplikace-poze 
 
 
OTE, a.s. 
Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem  
od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou  
a plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním 
a blokovém trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a vnitrodenním trhu s plynem. 
Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu 
dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami 
dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. 
Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů. Společnost OTE je od 1. ledna 2013 
zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie. 

 OTE je dle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem 
licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR.  

Akciová společnost OTE byla dne 7. října 2015 ustanovena Energetickým regulačním úřadem, 
nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který bude zajišťovat jednotné propojení 
denních nebo vnitrodenních trhů. Dne 7. října 2015 také operátor trhu zahájil, za účastníky trhu, 
reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE do databáze Agentury pro spolupráci 
energetických úřadů (ACER). 

 

Více informací naleznete na  www.ote-cr.cz. 
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