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Podmínky finanční způsobilosti

1. V případě, že uživatel je obchodník s plynem nebo provozovatel RDS/LDS.

1.1 Uživatel je povinen nejpozději v termínech dle Řádu předložit neodvolatelnou platební záruku, 
na základě které banka poskytne PLDS na první výzvu a bez námitek plnění až do výše 1/6 
předpokládané ceny služby distribuční soustavy včetně ceny za činnosti operátora trhu a daně 
z přidané hodnoty za jeden rok (dále jen platební záruka) s tím, že platební záruka musí platit 
ještě dva měsíce po uplynutí sjednané doby služby distribuční soustavy. Pokud v průběhu 
platnosti smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy skončí platnost platební záruky, je 
uživatel povinen nejméně jeden měsíc před uplynutím její platnosti předložit PLDS novou 
platební záruku za stejných podmínek.

Uživatel může místo bankovní platební záruky složit stejnou peněžní částku na účet PLDS 
jako jistinu. Tato peněžní částka, odpovídající vypočtené výši platební záruky, musí být 
připsána na účet PLDS nejpozději v termínech dle Řádu. Tato jistina složená na účet PLDS je 
vypořádána dva měsíce po uplynutí sjednané doby služby distribuční soustavy. PLDS je 
povinen každoročně vyúčtovávat k poslednímu kalendářnímu dni hodnotu úroků, plynoucích 
ze složené jistiny, a uhradit tuto částku do 15. kalendářního dne následujícího měsíce uživateli.  
Pro stanovení výše úroků je použita denní úroková sazba zveřejňována Českou národní 
bankou.

Uživatel je povinen tak učinit přesáhne-li plnění předpokládané ceny služby distribuční 
soustavy za jeden rok částku 1 000,- Kč. Nepřesáhne-li plnění uvedenou částku, uživatel 
finanční způsobilost neprokazuje, je však povinen hradit PLDS zálohy dle odst. 6.4 Řádu.

1.2 V případě, že uživatel požaduje zvýšit sjednaný objem služby distribuční soustavy o více než 
10 %, je povinen předložit platební záruku v odpovídající výši, resp. navýšit jistinu, nejpozději 
při podpisu dodatku smlouvy o zajištění služby distribuci distribuční soustavyplynu. 
V případě, že uživatel požaduje snížit sjednaný objem služby distribuční soustavy o více než 
10 %, je PLDS povinen snížit platební záruku v odpovídající výši, resp. snížit jistinu, 
nejpozději do deseti pracovních dnů po finančním vypořádání závazků spojených se snížením 
objemu služby distribuční soustavy.

1.3 Jestliže banka plnila z platební záruky v objemu převyšujícím 10 % ze zaručené částky, je 
uživatel povinen zajistit doplnění platební záruky na původní rozsah nejpozději v termínu dle 
Řádu, nebo
jestliže PLDS čerpal z jistiny, v objemu převyšujícím 10 % z jistiny, je uživatel povinen 
zajistit doplnění jistiny na původní rozsah nejpozději v termínu dle Řádu.

2. V případě, že uživatelem je zákazník s předpokládaným odběrem více než 630 MWh, .

2.12. Uživatel může prokázat finanční způsobilost dle bodu 1. této přílohy. V případě, že této 
možnosti nevyužije, je uživatel povinen hradit PLDS zálohy dle odst. 6.9 Řádu.

3. V případě, že uživatelem je zákazník s předpokládaným odběrem nejvíce 630 MWh.

3.13. Uživatel, finanční způsobilost neprokazuje, je však povinen hradit PLDS zálohy dle odst. 6.4 
Řádu.
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