
Příloha k vyhlášce č. 545/200ó Sb.

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2014

Držitel licence: I.P.P.E. s.r.o.
Licence skupiny: 22 - Distribuce plynu

čísto
paragrafu
standardu

Standard

Počet
případů

vyplacených
náhrad

vyplacené
náhrady
celkem
v tis. Kč

Průměrná
náhrada
v tis. Kč

4
lhůty obnoly přepravy nebo distribuce plynu po
poruše

0 0 0

6 lhůty pro lyřízení reklamace na kvalitu plynu 0 0 0

1 lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu 0 0 0

8
dodržení plánovaného omezení nebo přerušení
přepraw. distribuce nebo uskladňování plynu

0 0 0

9
zaslání stanoviska k žádosti o připojeni zařizeni
žadatele k přepravní nebo dishibuční soustavě

0 0 0

l0 umožnění přepraly nebo distribuce plynu 0 0 0

ll

obnoly přepraly nebo distribuce plynu po
přerušení přepraly nebo distribuce z důvodu
prodlení konečného zikazníka nebo dodavatele
sdružené služby s úhradou plateb za poskl4nutou
přepravu nebo distribuci plvnu

0 0 0

lz
obnoly přepraly nebo distribuce plynu po
přerušení přepraly nebo distribuce na žádost
dodavatele nebo dodavatele sdružené služby

0 0 0

l3 lhůty pro lyřízení reklamace měření dodávky
plynu

0 0 0

l4 lhůty pro lyřizení reklamace vyúčtování přepraly,
distribuce nebo uskladňování plynu

0 0 0

15

obnoly dodávky plynu po přerušeni z důvodu
prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za
odebranÝ plyn

0 0 0

l6 lhůty pro lyřízení reklamace lyúčtování
reklamace dodávky plynu

0 0 0

Celkem: 0 0 0

Pozn,: Dle zákona č. 458/2000 Sb.,(Energetický zákon)je držitel licence na obchod se zemním pll,nem
povinen zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovených prováděcím
právním předpisem(Vyhláška č. 54512006 Sb. ze dne 29.Iistopadu 200ó o kvalitě dodávek plynu a
souvisejících služeb v plynárenství).

Souhmný qýkaz dodržování všech standardů za předchozí kalendářní rok bude dle zmíněného prováděcího
předpisu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkoý přístup vždy do 31 .břema kalendářního roku.
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