Příloha č. 2 ke Smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy – xxx/2016/OOBCH
Metodika výpočtu a zúčtování záloh pro odběrná místa osazená měřícím zařízením typu
C s předpokládaným ročním odběrem nejvíce 630 MWh
PDS náleží každý měsíc záloha na distribuční poplatek za neodečtené, tzn. nevyfakturované
spotřeby zákazníků kategorií MO, DOM. Předpisy záloh se budou stanovovat zvlášť pro
jednotlivé kategorie odběrů a pro jednotlivé uživatele DS. Předpisy budou generovány vždy
k 1. dni v měsíci daného kalendářního roku nebo k datu zahájení činnosti nového obchodníka
s plynem v distribučním území PDS.
1. Způsob vypočtu měsíční zálohy na 1 OM:
Nejpozději k 5. pracovnímu dni příslušného měsíce PDS provede pro jednotlivá odběrná
místa podle aktuálního ceníku PDS výpočet plánované roční spotřeby za období od měsíce
předpisu zálohy včetně do měsíce nejbližší fakturace s následným oceněním. Výše předpisu
měsíční zálohy je stanovena jako 1/12 takto oceněné spotřeby. Takto stanovená měsíční
záloha bude použita pro období do příští fakturace plus 2 měsíce včetně po fakturaci. Výpočet
plánované roční spotřeby a ocenění bude vždy aktualizováno pro každé odběrné místo po
provedené fakturaci. Základ zálohy za příslušné kategorie odběru je stanoven jako součet
měsíčních záloh za všechna takto oceněná odběrná místa. K základu zálohy bude připočtena
DPH.
2. Zúčtování záloh:
Každý měsíc, za který bude fakturována ve faktuře PDS spotřeba, bude v této faktuře použita
příslušná část zaplacených záloh, odpovídající odečtenému a fakturovanému počtu OM
v tomto měsíci. V případě, že OM nebylo aktivní od 1. dne v měsíci nebude mít započítanou
žádnou zálohu. V případě, že OM byl aktivní k 1. dni v měsíci bude záloha započítána i při
ukončení odběru k jakémukoliv dni v tomto měsíci.
Vypořádání zůstatků záloh:
a) Úhrada záloh bude plně vyčerpána do jednotlivých faktur. V tom případě se do faktury, ve
které bude úhrada záloh vyčerpána, započítá aktuální zůstatek příslušné úhrady.
Následující faktury již nebudou mít za příslušný měsíc započítánu úhradu záloh.
b) Úhrada záloh nebude plně vyčerpána. Zaplacené zálohy starší 12 měsíců budou do faktury
(první v měsíci) zahrnuty v plné výši nevyčerpaného zůstatku. V ostatních měsících se
zálohy spotřebovávají do výše aktuálního zůstatku příslušné realizace záloh.

