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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 

 

Sp. zn. OSS-10078/2021-ERU                           V Ostravě dne 21. února 2022 

Č. j.: 10078-15/2021-ERU  

 

R O Z H O D N U T Í 

 
 

Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, jako správní orgán 

věcně příslušný podle ustanovení § 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, v rámci správního řízení vedeného  

pod sp. zn. OSS-10078/2021-ERU, ve věci návrhu na schválení změn Řádu provozovatele 

distribuční soustavy předloženého společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,  

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, IČ: 27295567, se schvalují ve znění 

předloženém Energetickému regulačnímu úřadu dne 9. února 2022. Schválený text 

změněného Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o je přílohou 

výrokové části tohoto rozhodnutí a tvoří tak jeho nedílnou součást. 

  

O d ů v o d n ě n í :  

Dne 13. října 2021 obdržel Energetický regulační úřad od společnosti GasNet, s.r.o.,  

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, žádost o schválení 

změn Řádu provozovatele distribuční soustavy, čímž došlo k zahájení správního řízení ve věci 

schvalování Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství (dále též jen „řád“).  

Žadatel zejména provádí úpravy v bodě 6 řádu a v příloze č. 4 řádu, a to z následujících 

důvodů. Z vyjádření žadatele plyne, že situace na trhu se zemním plynem a bezprecedentní 

volatilita cen způsobuje, že i subjekty s relativně dostatečným ratingem mohou poměrně rychle 

dojít k úpadku, případně se může velmi rychle zhoršit jejich platební způsobilost. Zhoršená 

platební způsobilost nebo přímo úpadek, bez odpovídajícího krytí rizik, by mohl mít  

i sekundární dopad na ostatní účastníky trhu s plynem, a proto žadatel má zájem na ošetření 

případných dopadů platební neschopnosti některých subjektů, a to aktualizací podmínek 

finanční způsobilosti v daném řádu. Současně s tímto žadatel rovněž v návrhu řádu provádí 
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harmonizaci systému výběru záloh přes všechny kategorie, resp. nově i přes kategorie VOSO.  

Další změny řádu se pak především týkají aktualizace kontaktních údajů žadatele, 

aktualizace textu týkající se registrace OM v systému OTE (bod 5.2.3 a 5.6.), doplnění způsobu 

zániku Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy /SOD/ (bod 5.4.), doplnění důvodu 

zániku Rezervace distribuční kapacity (bod 5.5.), stanovení, že měřicí zařízení slouží výhradně 

k měření množství plynu pro účely fakturace spotřeby plynu (bod 9.5.), doplnění varianty pro 

nahlášení odečtu zákazníkem (bod 9.8.4.), přizpůsobení oddílu Osobních údajů na aktuální 

legislativu (bod 12.8.), doplnění podmínek připojení o specifikaci tlaku uvedeného při měření, 

a to pouze jako údaje pro stanovení měřidla — není garancí přesného tlaku (příloha  

č. 2) a úpravy oddílu kvalitativních parametrů distribuovaného plynu tak, aby tento odpovídal 

aktuální legislativě - biometan (příloha č. 3). 

Podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona platí, že Energetický 

regulační úřad schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla 

provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku plynu a Řád provozovatele 

distribuční soustavy v plynárenství, kdy obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční 

soustavy v plynárenství určuje ustanovení § 4 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 držitelkou licence č. 220604925 s předmětem podnikání 

distribuce plynu a jako provozovatel distribuční soustavy je podle ustanovení § 59 odst. 8 písm. 

w) energetického zákona povinna zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat Řád provozovatele distribuční soustavy a vykonávat licencovanou činnost  

v souladu 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 řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně 

po dobu 10 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení  

o zveřejnění vyvěsí Energetický regulační úřad 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. V tomto 

ohledu lze uvést, že předmětný návrh byl zveřejněn dne 18. října 2021 s tím, že připomínky 

bylo možné podat do 8. listopadu 2021. 

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 přímo 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 
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připomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním rozhodnutí způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Energetický regulační úřad také 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 výše zmíněného ustanovení energetického zákona. 

Co se pak týče zveřejněného návrhu řádu společnosti GasNet, s.r.o. byly v tomto ohledu 

uplatněny připomínky ze strany třetích subjektů, a to dne 27. října 2021 společností ELIMON 

a.s. a dne 8. listopadu 2021 společnostmi E.ON Energie, a.s., innogy Energie, s.r.o., Pražská 

plynárenská, a. s. a skupinou ČEZ, resp. společností ČEZ, a. s. Připomínku k danému návrhu 

uplatnil také Energetický regulační úřad. 

Společnost ELIMON a.s. uplatnila připomínku pouze k bodu 6.5 řádu týkajícího se 

fakturačních a platebních podmínek, kdy k tomuto bodu byly uplatněny připomínky rovněž ze 

strany společností innogy Energie, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská plynárenská, a. s. a také 

ze strany Energetického regulačního úřadu. V podstatě byl vyjádřen nesouhlas s navrženým 

zněním (plošným zavedením záloh pro kategorii VOSO), kdy bylo požadováno jeho vypuštění, 

popř. přeformulování. Společnosti E.ON Energie, a.s. a Pražská plynárenská, a.s. měly dále 

připomínky k příloze č. 4 řádu, kdy byl vyjádřen nesouhlas s plošným zpřísněním podmínek 

posuzování finanční způsobilosti a s navrhovanými úrovněmi ratingových hodnocení pro 

určení finanční způsobilosti ručitele a bylo doporučováno ponechat obě ratingové společnosti 

a intervaly ratingů. Skupina ČEZ, resp. společnost ČEZ, a. s. uplatnila připomínku toliko 

k příloze č. 2, zabývající se obecnými podmínkami připojení k distribuční soustavě, konkrétně 

k novému bodu 2.10, kdy bylo požadováno vypustit navrhované ustanovení.  

Dne 24. listopadu 2021 zaslal Energetický regulační úřad všechny připomínky žadateli, 

včetně vypořádací tabulky, kdy tohoto současně vyzval k vyjádření se. Žadatel dne 8. prosince 

2021 doplnil vypořádací tabulku o své vyjádření, kdy z jeho strany nebyly akceptovány 

připomínky k bodu 6.5, k příloze č. 4 bodu 3 a částečně k příloze č. 4 – ratingové tabulce  

a zaslal své podrobné posouzení k uplatnění záloh. Ostatní připomínky k příloze č. 4 a k příloze 

č. 2 byly akceptovány. 

Dne 28. ledna 2022 obdržel Energetický regulační úřad od žadatele upravenou žádost  

o schválení změn řádu, kdy na základě závěrů ze společného jednání konaného dne 19. ledna 

2022 došlo k vypuštění odstavce upravujícího povinnou platbu záloh zákazníků kategorie 

VOSO (tedy odst. 6.5. původně zaslaného návrhu řádu), čímž ve své podstatě došlo k akceptaci 

připomínek týkajících se zavedení předmětných záloh. Úprava přílohy č. 7 odst. 2 řádu byla 

ponechána, aby byl zřejmý způsob výpočtu záloh pro zákazníky VOSO, kteří si platbu záloh 

zvolí dobrovolně v souladu s dříve vypuštěným a nyní opět nově doplněným odstavcem 6.9. 

řádu. Současně došlo ke změně doručovací adresy a kontaktu pro agendu smluv o zajištění 

služby distribuční soustavy, která je uvedená na první straně řádu. 

Po vzájemné domluvě následně dne 9. února 2022 zaslal žadatel konečnou verzi řádu 

ke schválení, kdy došlo v příloze č. 7 bodu 2.1 řádu k doplnění vysvětlivek ke vzorci na výpočet 
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záloh VOSO. Proti této verzi řádu neměl Energetický regulační úřad žádné námitky. 

Výsledky vypořádání připomínek zveřejnil Energetický regulační úřad na svých 

webových stránkách dne 18. února 2022. 

Podle ustanovení § 97a odst. 9 energetického zákona platí, že Energetický regulační 

úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odst. 7, schválí, není-li v rozporu 

s právním předpisem a pokud schválením řádu nedojde k založení značné nerovnováhy 

v právech a povinnostech účastníků trhu, jinak návrh řádu zamítne. 

Ve vztahu k výše zmíněnému pak Energetický regulační úřad předložený návrh Řádu 

provozovatele distribuční soustavy dne 9. února 2022 posoudil tak, že jeho znění není v rozporu 

s právními předpisy a schválením tohoto řádu nedojde k založení značné nerovnováhy 

v právech a povinnostech účastníků trhu.  

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Energetický regulační úřad tak,  

jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, kdy tedy Řád provozovatele distribuční 

soustavy společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567, ve znění předloženém dne 9. února 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.  V rozkladu se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Podaný rozklad 

má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Rozklad jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný. 

 

 
 

Příloha výroku rozhodnutí: Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti  

GasNet, s.r.o. včetně příloh ve znění schválených změn (69 x A4) 

 

           Mgr. Zuzana Altmannová 

             oprávněná úřední osoba 

          oddělení sporných a schvalovacích řízení 

 

 

Rozdělovník: společnost GasNet, s.r.o. 


		2022-02-21T09:07:53+0100




