
č. př. bod připomínka návrh nového znění návrh vypořádání

1 5.6.

Podle aktuálního znění ŘPDS a vyhlášky o 
Pravidlech trhu s plynem může stávající 
dodavatel podat distributorovi žádost o 
ukončení dodávky/distribuce plynu a 
zároveň v procesu změny dodavatele 
požádat operátora trhu o pozastavení 
změny dodavatele plynu. Pokud stávající 
dodavatel učíní oba tyto úkony současně, 
jedná se tak z jeho strany o rozdílné 
vyjádření k témuž procesu ZD. Následně 
tak není zcela patrné, zda chce do 
příslušného odběrného místa dodávat, či 
nikoli. Navrhujeme proto doplnit stávající 
znění kapitoly 5.6. ŘPDS  o nový odstavec, 
kde bude  jasně uvedeno, že v případě 
podání žádosti o pozastavení změny 
dodavatele plynu v systému OTE je jeho  
jednoznačným projevem vůle  i nadále 
dodávat plyn do předmětného odběrného 
místa zákazníka.

nový odstavec:
V případě, že na OM dochází ke změně 
dodavatele plynu a PDS obdrží ze systému 
OTE zprávu o pokračování dodávek 
stávajícím dodavatelem, považuje případně 
obdrženou žádost o ukončení 
dodávky/distribuce plynu od stejného 
obchodníka s plynem ke stejnému OM za 
neplatnou a ukončení dodávky/distribuce 
plynu neprovede.

Akceptováno

2 5.6.

Podle aktuálního znění ŘPDS a vyhlášky o 
Pravidlech trhu s plynem může stávající 
dodavatel podat distributorovi žádost o 
ukončení dodávky/distribuce plynu a 
zároveň v procesu změny dodavatele 
požádat operátora trhu o pozastavení 
změny dodavatele plynu. Pokud stávající 
dodavatel oba tyto úkony učiní, není 
zřejmé, zda chce do odběrného místa 
dodávat, či nikoli. Navrhujeme doplnit do 
kapitoly 5.6. jednotlivých ŘPDS nový 
odstavec tak, aby žádost o pozastavení 
změny dodavatele plynu podaná do 
systému operátora trhu byla jednoznačným 
projevem vůle dodávat plyn do odběrného 
místa zákazníka.

nový odstavec:
V případě, že v OM dochází ke změně 
dodavatele plynu a PDS obdrží od OTE 
zprávu o pokračování dodávek stávajícím 
dodavatelem, žádost o ukončení 
dodávky/distribuce plynu bude považována 
za neplatnou a PDS ukončení 
dodávky/distribuce plynu neprovede.

Akceptováno, viz připomínka č. 1

3 5.4.

Tato možnost není zmíněna a v případě, že 
se smluvní strany nedohodnou nebo nejsou 
změněny smluvní podmínky, tak není 
možné SOD ukončit.

Navrhujeme v těchto bodech doplnit 
možnost zániku smlouvy i „výpovědí 
zákazníka“.

Neakceptováno, v případě výpovědi zákazníka nedochází k 
zániku smlouvy o distribuci jako takové, ale k ukončení rezervace 
distribuční kapacity dle odst. 5.5. Smlouva o distribuci plynu 
zůstává platná i v případě, že není rezervována distribuční 
kapacita pro žádné OM zákazníka.
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4 5.6.5.

Nesouhlasíme s termínem podání žádosti 
na ukončení dodávky/distribuce 25 
kalendářních dní před termínem. 
Tento termín je v přímém rozporu s Pravidly 
trhu s plynem, kde je umožněna změna 
dodavatele v rámci 10 pracovních dnů. V 
případě, že na daném OM dochází ke 
změně zákazníka a současně změně 
dodavatele musí stávající dodavatel dát 
distributorovi požadavek na ukončení 
distribuce 25 kalendářních dní předem, což 
prakticky prodlužuje změnu dodavatele 
mimo časový rozsah změny dodavatele 
umožněný Pravidly trhu s plynem.
Dále je lhůta 25 kalendářních dnů v 
nesouladu s Obchodními podmínkami OTE, 
kde je na zkrácení/prodloužení dodávky 
termín 10 dní (korektně v souladu s Pravidly 
trhu s plynem). Tedy dle Obchodních 
podmínek OTE již na dané OM neprobíhá 
dodávka, ale přesto nelze ukončit smlouvu 
o distribuci, což jednoznačně umožňuje 
vznik neoprávněných odběrů plynu.

Navrhujeme termín 10 pracovních dnů.

Neakceptováno. Termín pro podání žádosti o ukončení distribuce 
25 kalendářních dnů před požadovaným datem ukončení 
distribuce byl nastaven po dohodě s ERU proto, aby nedocházelo 
k obcházení ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 
365/2009 Sb. o Pravidlech trhu s plynem. Výpovědní lhůty u 
dodavatelů plynu jsou dle nám dostupných informací vždy 
nejméně 30 kalendářních dnů (ve většině případů však v 
zákonem stanovené maximální lhůtě 3 kalendařních měsíců), 
domníváme se tedy, že by nemělo docházet k tomu, že dodavatel 
plynu nestihne tuto informaci PDS předat.
Argument, že že je tímto fakticky prodlužována změna dodavatele 
považujeme za neopodstatněný. V případě, kdy dochází ke 
změně dodavatele plynu není podání žádosti o ukončení 
distribuce plynu ze strany PDS vyžadováno, k ukončení rezervace 
distribuční kapacity u stávajícího dodavatele dojde automaticky 
nabytím účinnosti změny dodavatele (viz odst. 5.5.2 Řádu).
Naopak se domníváme, že je nutné v Obchodních podmínkách 
OTE termín pro zkrácení dodávek nastavit na 25 kalendářních 
dnů, aby nebylo možné obcházet ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) PTP. Je třeba si také uvědomit, že dodavatel plynu, který je zároveň dodavatelem plynu poslední instance v příslušné domácí zóně možnost zkrátit dodávku v systému OTE nemá, musí ukončení distribuce řešit výhradně s distributorem. Je zřejmé, že dodavatel plynu, který je zároveň dodavatelem plynu poslední instance v příslušné domácí zóně je v tomto případě znevýhodněn oproti ostatním dodavatelům plynu, jejichž OPM jsou zaregistrována v systému OTE.
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5 5.7.

Navrhujeme sjednotit tento bod u všech tří 
provozovatelů distribučních soustav a to 
následujícím způsobem:
Ponechání poskytování změn obsahu 
přílohy č. 1 dle RWE, tedy poskytování 
změn bez speciálního požadavku ze strany 
uživatele (který je požadován u E. ON). 
Dále zkrácení poskytování uživateli z 10 
pracovních dnů na 5 pracovních dnů tak, 
aby byly sjednoceny přístupy v elektřině a 
plynu. 

Neakceptováno. Požadavek na zkrácení lhůty pro poskytnutí 
přehledů na 5 pracovních dnů nemůžeme akceptovat. V tomto 
termínu nemůžeme garantovat 100%-ní promítnutí změn v 
zákaznickém systému. Jedná se pouze o inventurní sestavy, 
distribuční kapacity jsou rezervovány a smluvně potvrzeny. 
Neexistuje zde tedy žádné riziko vyplývající z pozdějšího termínu 
předložení přehledů změn a stavů rezervací.
Na začátku měsíce v zákaznickém systému PDS probíhá 
fakturace a účetní uzávěrka. Spuštění dalších požadavků v 
systému by mohlo ohrozit jeho stabilitu.

6 6.3.
Termíny odstavce 6.3. jsou neurčité s 
ohledem na skutečnost, že není definován 
termín pro validaci odečtu. 

Navrhujeme definovat, do kdy nejpozději 
musí být provedena fakturace distribuce od 
data odečtu (bez ohledu na to, co jí 
předchází).

Neakceptováno. PDS nemůže při vystavení faktury ve všech 
případech garantovat dodržení konkrétní lhůty od data odečtu. V 
některých případech je pro validaci odečtu nutná součinnost 
zákazníka, případně uživatele a není v možnostech PDS ovlivnit 
lhůtu, do kdy je požadovaná součinnost poskytnuta. Rozhodně 
není v zájmu žádného účastníka trhu s plynem, aby fakturace 
probíhala na základě nesmyslných odečtů, což by navýšilo počet 
reklamací vyúčtování jak dodávky, tak distribuce plynu. PDS 
provádí fakturaci věrohodných odečtů bezodkladně.

7 9.7.4.

Provedení odečtu v nejzazším termínu 18 
měsíců je v rozporu s vyhláškou č. 
210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a 
termínech vyúčtování dodávky elektřiny, 
plynu nebo tepelné energie a souvisejících 
služeb.
Ve vyhlášce č. 210/2011 Sb., je v §15 odst. 
(2) definován termín pro poskytnutí odečtů 
v nejdéle za období 14 kalendářních 
měsíců.

Navrhujeme sjednocení těchto termínů s 
návaznosti na vyhlášku č. 210/2011 Sb.

Neakceptováno. Vyhláška č. 210/2011 Sb. upravuje maximální 
délku zúčtovacího období. Lhůty pro provedení odečtů upravuje 
vyhláška č. 108/2011 Sb. o měření plynu a o způsobu stanovení 
náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, 
neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo 
neoprávněné distribuci plynu, kde je v § 4 odst. 5 uvedeno, že u 
měření typu C je zpracování údajů z měření plynu prováděno 
nejméně jedenkrát za 18 měsíců.

8 5.2.2.2.
Na konci odstavce odstranit slovo "nebo" a 
zakončit tečkou. Akceptováno

9 5.2.3.2.
"…předcházejícího dni nejbližšího možného 
zahájení dodávek plynu…"

Navrhujeme přesněji vyspecifikovat, o který 
se jedná den. Tento termín je neurčitý 
(nejednoznačný).

Neakceptováno. Termín "den nejbližšího možného zahájení 
dodávek plynu sjednaný s provozovatelem distribuční soustavy" 
je převzat z PTP.

10 6.3.2. (i)

Z jakého důvodu byl vypuštěn dovětek o 
zúčtování uhrazených záloh.
Dovětek zajišťoval zaúčtování uhrazených 
záloh.
Tyto tálohy tedy nebudou při fakturaci 
zaúčtovávány? 

Navrhujeme nechat staré znění.

Akceptováno částečně. Ačkoliv se domníváme, že se jedná o 
nadbytečné ustanovení a zúčtování záloh ve faktuře vyplývá již z 
obecné povahy zálohových plateb, doplnili jsme do odstavce 6.4. 
toto ustanovení: "Poskytnuté zálohy budou zohledněny ve 
vyúčtování distribuce plynu."
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11
6.11.
dříve

Z jakého důvodu byl tento článek vypuštěn?
Odstavec zajišťoval zaúčtování uhrazených 
záloh. 
Tyto tálohy tedy nebudou při fakturaci 
zaúčtovávány? 

Navrhujeme nechat staré znění.

Akceptováno částečně. Ačkoliv se domníváme, že se jedná o 
nadbytečné ustanovení a zúčtování záloh ve faktuře vyplývá již z 
obecné povahy zálohových plateb, doplnili jsme do odstavce 6.9. 
toto ustanovení: "Poskytnuté zálohy budou zohledněny ve 
vyúčtování distribuce plynu."

12
Př. 2
bod 5

V celém bodě 5 vymazat slovo "podzemní".
Akceptováno
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