Dobrý den,
jménem společnosti Blue-Gas s.r.o. Vám zasílám připomínky k vyhlášce o vyúčtování dodávek
a souvisejících služeb v energetických odvětvích.
1. Obecně vzato návrh obsahuje požadavky, které povedou k zásadním úpravám a doplněním dosud
neevidovaných dat v databázích IS obchodníků s energiemi.
2. Pozičně lépe na tom budou velcí obchodníci, kteří disponují komplexnějšími nástroji a dnes splňují
předepsané náležitosti s rezervami. To nelze říci o většině alternativních obchodníků.
3. Úpravy systémů si vyžádají dost času a hlavně financí, ERÚ by mělo uvážit alespoň časové hledisko
mezi datem schválení vyhlášky a termínem vstupu v platnost. Tři měsíce vidím nereálné.
4. Zjednodušení fakturace formou doplnění dalších údajů do části A (některá data nová, jiná se
vyskytují v dalších částech celé faktury) jako nápad OK, ale při zohlednění pracnosti a finanční
náročnosti bude obchodník raději vždy posílat celou fakturu.
5. Několik konkrétních poznámek:
a.

§4 bod 1 – už jen evidence zákazníků, kteří požádají o „zkrácenou“ fakturu, je nový údaj
do databáze – musí se doplnit do všech tabulek.

b.

§10 – v současné podobě splňujeme jako celek,


Bod j) údaje jsou nyní v části C, přesun do části A relativně schůdnější než doplnění
nového údaje (levnější)

 Bod k) drahá úprava, z našeho pohledu prakticky neřešitelné
 Bod m) nové 3 údaje do systému – drahé

c.

Bod n) tuto tabulku dle přílohy 2 nemáme, požadavek – dát výklad, jak vyrobit.

§15 bod 2 – jedná se o zkrácení z nynějších 18 měsíců na 14? Nebo jsem zaspal…

V souhrnu můj názor – menší obchodník bude raději poskytovat výklad k široké verzi faktury
zákazníkovi, který o to požádá, než by absolvoval finančně a časově náročný proces nutných změn ve
stávajících systémech.
Pro velkého obchodníka ani velká změna a s tím spojená investice nebude problém, takže může být
problém s omezením liberalizace trhu (v souvislosti s dalšími chystanými změnami – BSD, bilancování
atd.).
Považuji za vhodnější první krok kontrolu současného stavu a vzhledu faktur obchodníků, myslím si,
že mnozí nesplňují dikci platné legislativy a je otázkou, jak a kdy budou reagovat na inovaci.
Ještě jednou se omlouvám, že jsem nestihl předepsaný termín a formu připomínek.
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