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 Příloha č. 6  
Algoritmus stanovení záloh dle článku 6.4. Řádu  

1. Výše měsíční zálohy za OM  
1.1. Výše měsíční zálohy za OM zákazníka je stanovena jako 1/n předpokládané platby za 
distribuci a předpokládané platby za činnost operátora trhu, kde „n“ je počet měsíců od data 
vystavení předpisu zálohy do data následujícího řádného odečtu. V případě neúplných 
měsíců se pro výpočet použije poměrná část daného měsíce.  

1.2. Výše předpokládané platby za distribuci je stanovena jako součet předpokládané platby 
za odebraný plyn a předpokládané platby za stálé měsíční platy za přistavenou kapacitu / 
platby za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu.  
 

1.2.1. Výše předpokládané platby za odebraný plyn je stanovena jako součin pevné ceny za 
odebraný plyn a předpokládané výše odběru plynu.  

 

1.2.2. Výše předpokládané platby za stálé měsíční platy za přistavenou kapacitu je 
stanovena jako součin stálého měsíčního platu za přistavenou kapacitu dle ročního odběru v 
OM a počtu měsíců „n“, stanovených dle bodu 1.1.  

 
1.2.3. Výše předpokládané platby za denní rezervovanou distribuční kapacitu je stanovena 
jako součin pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu, podílu 
počtu měsíců „n“ stanovených dle bodu 1.1. a rezervované distribuční kapacity.  
 
1.2.3.1. Rezervovaná distribuční kapacita je vypočtena jako roční odběr v OM/110.  
 

1.3. Výše předpokládané platby za činnost operátora trhu je stanovena jako součin pevné 
ceny za služby operátora trhu a předpokládané výše odběru plynu.  

1.4. Předpokládaná výše odběru plynu je stanovena jako součin normované roční 
přepočtené spotřeby plynu a podílu počtu kalendářních dní od data vystavení předpisu do 
data následujícího řádného odečtu na celkovém počtu kalendářních dní v roce.  

1.5. Normovaná roční přepočtená spotřeba plynu je stanovena jako podíl spotřeby zákazníka 
za poslední odečtové období, popřípadě součtu spotřeb naměřených v posledních po sobě 
následujících obdobích tak, aby souhrnná délka odečtových období činila nejméně deset 
měsíců a součtu přepočtených TDD za příslušné období platných k poslednímu dni tohoto 
období a odpovídajících třídě TDD přiřazené OM zákazníka. V případě, že souhrnné období 
nedosahuje deset měsíců, je za normovanou roční přepočtenou spotřebu plynu považována 
roční spotřeba plynu dohodnutá ve smlouvě o distribuci plynu.  

1.6. Výše měsíční zálohy dle bodu 1.1. je předepsána ve stejné výši i pro měsíc následující 
po měsíci, ve kterém má být proveden řádný odečet.  

1.7. Předpis záloh na následující období je generován spolu s fakturací OM zákazníků.  

1.8. Pokud je před odesláním předpisu záloh uživateli dle bodu 6.4. Řádu vypočten nový 
předpis zálohy na základě uskutečněné distribuce plynu pro období následujícího měsíce po 
řádném odečtu, je záloha vypočtená v předchozím období dle bodu 1.6. nahrazena zálohou 
nově vypočtenou.  

1.9. Výše měsíční zálohy v Kč dle bodu 1.1. je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.  

1.10. Veškeré ceny uvedené v této příloze vycházejí z platného cenového rozhodnutí ERÚ  

 


