
 
 

Pravidla k podání podnětů k problematice distribučních tarifů a údajů pro 

vyhodnocování dodávek plynu: 

I. Podnět musí být zaslán s uvedením minimálních náležitostí: 

1. Identifikace problému a příčin problému, který má být podnětem řešen 

2. Popis cílového stavu 

3. Vyhodnocení dopadu podnětu na účastníky trhu s plynem (PDS, dodavatelé 

plynu, zákazníci) 

4. Specifikace přínosů pro jednotlivé účastníky trhu s plynem 

5. Odhad nákladů vyvolaných podnětem u jednotlivých účastníků trhu s plynem 

II. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad 

považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat". 

III. Připomínky a podněty budou zveřejněny na webu Energetického regulačního 

úřadu bez označení předkladatele. 

IV. K podnětům podaným po termínu nebo k podnětům neobsahující minimální 

náležitosti uvedené v bodě I. nebude Energetický regulační úřad přihlížet.  

V. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní 

připomínky zohlední v dalším postupu. 

VI. Lhůta a způsob vypořádání podnětů bude záviset na množství, charakteru a 

závažnosti obdržených podnětů. 
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Konzultace:  Problematika distribučních tarifů a údajů pro vyhodnocování dodávek plynu 

Předkladatel:  

 

1. Identifikace problému 

 

 

2. Identifikace příčin problému  

 

 

3. Popis cílového stavu 

 

 

4. Dopad na účastníky trhu s plynem 

a. Provozovatel přepravní soustavy 

 

b. Provozovatel distribuční soustavy 

 

c. Provozovatel zásobníku plynu 

 

d. Obchodník s plynem (dodavatel plynu) 

 

e. Zákazník 

 

 

5. Přínos pro účastníky trhu s plynem 

a. Provozovatel přepravní soustavy 

 

b. Provozovatel distribuční soustavy 

 

c. Provozovatel zásobníku plynu 
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d. Obchodník s plynem (dodavatel plynu) 

 

e. Zákazník 

 

 

6. Náklady pro účastníky trhu s plynem 

a. Provozovatel přepravní soustavy 

 

b. Provozovatel distribuční soustavy 

 

c. Provozovatel zásobníku plynu 

 

d. Obchodník s plynem (dodavatel plynu) 

 

e. Zákazník 

 

 

7. Další podstatné informace  
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