Připomínky k regulační období 2021-2025

Bod 14.1.1. Povolené množství plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu.
Za ……..aritmetrický průměr skutečně dosažených ztrát za roky 2014-2018 vložit větu:
Pokud dojde v uvedených i následujících letech k rozšíření distribuční sítě o další distribuční území a
tím k nárůstu distribuovaného množství plynu, bude velikost ztrát zohledněna na aktuální stav.
Zdůvodnění:
Jsme lokálním distributorem plynu, který se dynamicky rozvíjí a naše distribuční území se rozšiřuje
téměř každoročně o další obce. S nárůstem nových obcí roste distribuované množství plynu i délka
plynovodů a tím i množství ztrát. Stanovení ztrát průměrem za minulé regulované období neodpovídá
realitě, v našem případě se liší o více jak 100%.
Za bod 14.2 doplnit bod 14.3.
14.3.

Náklady na nákup distribuce od provozovatele nadřazené distribuční soustavy.

Lokální distributor plynu hradí za službu distribuce plynu nadřazenému distributorovi na vstupu do
lokální distribuční soustavy na předávacím místě dle cenového rozhodnutí ERÚ v závislosti, zda jde
o odběr z dálkovodu nebo ze středotlaké, nízkotlaké sítě.
V případě, že nadřazený distributor nemá za výstupem z VTL RS žádné konečné odběratele a provoz
v daném distribučním území zajišťuje pouze lokální distributor, stanoví se cena za distribuci na
předávacím místě následujícím způsobem:
Cena na předávacím místě PM = cena dle cenového rozhodnutí ERÚ při odběru z dálkovodu +
paušální poplatek za provoz VTL regulační stanice.
Paušální poplatek za náklady na provoz RS stanoví ERÚ.
Zdůvodnění.
Lokální distributor v těchto případech nese veškeré náklady na distribuci plynu, náklady na údržbu sítě,
měření včetně odečtů u konečných odběratelů, odstraňování poruch, poruchovou službu, vyjadřování
k investičním akcím, fakturaci distribuce. Nadřazený distributor v těchto případech dostává za své
služby ceny, jako by tyto činnosti sám prováděl. To značně diskriminuje odběratele v naší síti, kteří tak
mají vyšší náklady na distribuci plynu.
§ 19a EZ - část
(1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a ceny související služby v plynárenství
postupuje Energetický regulační úřad transparentním a předvídatelným způsobem v souladu se
zásadami cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady
na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a
přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu
licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a
provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav.
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