
ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava 

 

Sp. zn. OSS-11719/2022-ERU                                                 Ostrava 25. srpna 2022 
Č. j.: 11719-9/2022-ERU  

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 
 
 

Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo nám. 91/5, 586 01 Jihlava, jako správní úřad 
věcně příslušný podle § 17 odst. 7 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení vedeném pod spisovou značkou OSS-
11719/2022-ERU, ve věci návrhu na schválení změny Řádu provozovatele distribuční soustavy 
předloženého společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO 27295567, podle ustanovení § 97a odst. 9 energetického zákona, 

r o z h o d l   t a k t o : 

Změny Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, se schvalují ve znění 
předloženém Energetickému regulačnímu úřadu dne 2. srpna 2022.  

Schválený text změněného Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, 
s.r.o. je přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a tvoří jeho nedílnou součást. 

 

 

O  d  ů  v  o  d  n  ě  n  í : 

 

Energetický regulační úřad (dále též „ERÚ“) obdržel dne 24. června 2022 od společnosti 
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, návrh 
ke schválení změny Řádu provozovatele distribuční soustavy, čímž došlo k zahájení správního 
řízení ve věci schválení změny Řádu provozovatele distribuční soustavy (dále též jen „řád“) dle 
ustanovení § 97a energetického zákona. 

Podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona platí, že Energetický 
regulační úřad schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy, Pravidla 
provozování distribuční soustavy, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele 
distribuční soustavy, Řád provozovatele zásobníku plynu, obchodní podmínky operátora trhu, 
kdy obsahové náležitosti Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství určuje 
ustanovení § 3 vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování 
přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní 
soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního 
zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu. 

Společnost GasNet, s. r. o. je držitelem licence č. 220604925 s předmětem podnikání 
distribuce plynu a je podle ustanovení § 59 odst. 8 písm. w) energetického zákona povinna 
zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele 
distribuční soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu 
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s tímto řádem. 

Po obdržení žádosti společnosti GasNet, s. r. o. postupoval Energetický regulační úřad 
podle ustanovení § 97a odst. 6 energetického zákona, dle něhož Energetický regulační úřad po 
zahájení řízení zveřejní návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 
10 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení o zveřejnění 
vyvěsí ERÚ na úřední desce spolu s uvedením o jaký návrh se jedná, kde je možné se s ním 
seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky.   

Předmětný návrh byl zveřejněn dne 7. července 2022 s tím, že připomínky bylo možné 
podat do dne 21. července 2022. 

Na základě ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že každý, jehož 
oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může 
u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, 
které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy 
nemohou být schválením řádu přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo 
uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání 
připomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním rozhodnutí způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Energetický regulační úřad může návrh řádu upravit 
s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně 
návrhu řádu, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu 
řádu podle odstavce 6 uvedeného ustanovení energetického zákona. 

Ke zveřejněnému návrhu o změně Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti 
GasNet, s. r. o. Energetický regulační úřad uvádí, že v tomto ohledu byly dne 19. července 2022 
uplatněny připomínky ze strany společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, IČ: 28085400. 

První připomínka se vztahovala k příloze č. 4 odst. 3 bod b), kdy EG.D, a .s. požadovala 
upřesnění pravidel dokládání finančních výkazů pro stanovení bonity UTP/Uživatele. Další 
připomínka směřovala proti příloze č. 4 odst. 3 (poslední odstavec) a požadovala, aby bylo 
sjednoceno označení společností Crefoport a Creditreform, tedy aby byly zmiňovány ve všech 
částech textu vždy obě společnosti. 

Dne 26. července 2022 zaslal Energetický regulační úřad společnosti GasNet, s. r. o. 
připomínku EG.D, a . s., a současně žadatele vyzval k jejímu vypořádání, popř. o zapracování 
a provedení změn, a to do deseti dnů od obdržení výzvy. Žádné jiné připomínky či námitky 
nebyly ze strany Energetického regulačního úřadu uplatněny. 

Společnost GasNet, s. r. o. připomínky plně akceptovala a dne 2. srpna 2022 zaslala 
správnímu orgánu upravenou verzi schvalovaného dokumentu. Současně uvedla, že nad rámec 
zaslaných připomínek akceptovala i připomínku od společnosti ČEZ, a. s., kterou obdržela 
přímo do vlastních rukou. Tato připomínka se vztahovala ke lhůtě pro oznámení změn 
dokumentů uvedených v odstavci 7.1.1. Žadatel tuto připomínku akceptoval a lhůtu pro 
oznámení změn dokumentů uvedl v odstavci 7.1.2. 

Energetický regulační úřad dospěl k závěru, že vypořádáním první připomínky podané 
společností EG.D, a. s. došlo k podstatné změně obsahu schvalovaného návrhu řádu, přílohy 
č.  4, a rozhodl tak o opakovaném zveřejnění návrhu podle § 97a odst. 7 energetického zákona. 
Příloha č. 4 byla opětovně vyvěšena dne 9. srpna 2022, přičemž připomínky bylo možné podat 
do dne 23. srpna 2022. 

Žádné připomínky či námitky nebyly k opětovně vyvěšené příloze č. 4 Řádu 
provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s. r. o. uplatněny. 

Podle ustanovení § 97a odst. 9 energetického zákona platí, že ERÚ návrh řádu, 
popřípadě návrh řádu upravený podle odst. 7, schválí, není-li v rozporu s právním předpisem 
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a pokud schválením řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech 
účastníků trhu, jinak návrhu řádu zamítne. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo zčásti 
schválen, může Energetický regulační úřad stanovit řád nebo jeho část v řízení zahájeném 
z moci úřední. 

Ve vztahu k výše zmíněnému pak Energetický regulační úřad předložený návrh změn 
Řádu provozovatele distribuční soustavy posoudil tak, že jeho znění není v rozporu s právními 
předpisy a jeho schválením nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech 
účastníků trhu. 

Na základě uvedených skutečností rozhodl ERÚ tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí, kdy změny Řádu provozovatele distribuční soustavy předložené společností 
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, ve 
znění předloženém dne 2. srpna 2022 schválil. 

 

P o u č e n í  o  o p r a v n é m  p r o s t ř e d k u : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Radě Energetického regulačního úřadu  
do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu.  

Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. 

 
 
Příloha výroku rozhodnutí: 
Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s. r. o. (65xA4) 

 
 
 
 

Mgr. Martina Kremplová 
oprávněná úřední osoba 

oddělení sporných a schvalovacích řízení 
 

 

Rozdělovník: společnost GasNet, s. r. o. 
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