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MND a.s. se domnívá, že hlavním cílem nařízení komise je, mimo jiné, posílit bezpečnost
dodávek. Zásobníky plynu jsou v tomto ohledu klíčovým nástrojem pro zajištění plynulého
fungování trhu a flexibility soustavy. MND a.s. využívá podzemní zásobníky plynu pro
zajištění plynulých dodávek koncovým zákazníkům a strukturována flexibilita přímo na
území ČR znamená levnější plyn pro každého koncového odběratele. V zájmu české
soustavy a všech účastníků trhu je zachování zásobníků plynu na území ČR především z
důvodu jejich systémového přínosu, a jejich fungování jako bezpečnostního prvku. Proto
jako jeden z dodavatelů plynu nedoporučujeme vzhledem k vysoké přidané hodnotě
zásobníků plynu razantní změnu v přepravních tarifech. S přihlédnutím k výše zmíněným
skutečnostem požadujeme zvážení nastavené výše slevy a navrhujeme, aby se tato sleva
pohybovala v rozpětí 95 – 100%.

