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Příjemce

Agenda

Celní úřady

Informace o spotřebě plynu pro kontrolu daňové povinnosti.

Energetický regulační úřad

Správní řízení, vedená podle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona; Řešení podnětů
podaných ERÚ zákazníky; Podněty podávané ERÚ společností GasNet. Oznamování poškození
plynárenského zařízení třetí stranou. Plnění dalších zákonných povinností vůči ERÚ.

Geodetické firmy

Zaměření oddělení pozemků, zaměření skutečného provedení stavby, zaměření ochranného
pásma, zaměření věcného břemene, vyhotovení geometrického plánu.

Insolvenční správci

Informace o pohledávkách GasNet, případně informace o pohledávkách dlužníků
vůči GasNet.

Inspektoráty práce

Jmenování koordinátora BOZP, oznámení o zahájení stavby, oznamování pracovních úrazů,
součinnost při správním řízení.

Katastrální úřady

Řízení před katastrálními úřady.

Krajské úřady

Zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny pro stavy nouze dle Energetického zákona
458/2000.

Městské a obecní úřady

Řízení podle stavebního zákona, řízení podle zákona o vyvlastnění, přestupkové řízení.

Ministerstvo vnitra

Registr smluv https://smlouvy.gov.cz.

Odbory územního plánování a stavební
úřady krajských úřadů

Řízení podle stavebního zákona, řízení podle zákona o vyvlastnění.

OTE a.s.

Zpracování dat o spotřebě plynu, předávání podkladů pro fakturaci dodávky plynu; agenda
související se změnou dodavatele plynu.

Policie ČR a státní zastupitelstva

Šetření policie, trestní řízení.

Soudy

Řízení občanskoprávní, trestní, správní.

Stavební úřady obce s rozšířenou působností

Řízení podle stavebního zákona, řízení podle zákona o vyvlastnění.

Znalci

Vypracování znaleckých posudků pro zjištění ceny movitých a nemovitých věcí, věcných
břemen.

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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Zpracovatel

Agenda

Externí Call centrum

Kontaktní místo pro telefonické požadavky zákazníků a dalších subjektů zajišťované externí
společností. Cílem Call centra je zajistit rychlé a profesionální zodpovězení dotazů, nebo
vyřízení požadavků volajících prostřednictvím proškoleného personálu.

Facility management, operativní služby
zaměstnancům

Zajištění podpůrných činností pro komerční budovy a operativní činnosti zaměstnanců s cílem
integrovaně řídit všechny služby, které podporují hlavní činnosti společnosti.

Marketing, PR, média a komunikace

Zajištění komunikace s veřejností, příprava a realizace firemních reklamních, prodejních
a komunikačních materiálů, kampaní a akcí.

Nezávislé sdružení firem a odborníků
působících v plynárenství a souvisejících
oborech

Český plynárenský svaz (ČPS) – Hlavním posláním ČPS je vyvíjet činnost ve prospěch
odborných zájmů a potřeb plynárenského oboru, zvyšovat jeho odbornou úroveň,
zprostředkovávat přenos plynárenských informací a zastupovat české plynárenství
na mezinárodní úrovni.

Obchodník s plynem

Zajištění služby distribuční soustavy (plynu) konečným zákazníkům.

Odborná sdružení a poradenské služby

Poradenské a konzultační služby, včetně odborných sdružení v oboru podnikání společnosti,
informačních a digitálních technologií, stejně jako v odborných oblastech souvisejících
s činností podnikání společnosti.

Poskytovatel IT služeb a dodavatel software

Dálkový odečet stavů měřicích zařízení pro účely fakturace spotřeby plynu, poskytování
dat z katastru nemovitostí.

Poskytovatel poštovních služeb, kurýr

Společnost zajišťující poštovní služby dle zákona o poštovních službách (Česká pošta),
včetně dodání poukázané peněžní částky, dále přeprava poštovních zásilek, kurýrní
a expresní přeprava zásilek.

Poskytovatel právních služeb a poradenství

Poskytování právních služeb a poradenství.

Poskytovatel servisních služeb distribuční
soustavy

Zajištění provozu a údržby distribuční soustavy; provádění odečtů; provádění montáží
a demontáží měřicích zařízení. Vybudování či rekonstrukce měřící tratě k osazení měřicího
zařízení.

Poskytovatel služeb kontroly odběrných míst
při neoprávněných odběrech

Zajištění kontroly odběrných míst, pořizování dokumentace k neoprávněným odběrům
plynu.

Poskytovatel služeb pro zřízení věcných
břemen a převody nemovitých věcí

Agenda spojená se zřizováním věcných břemen k pozemkům dotčeným plynárenským
zařízením a jejich ochranným pásmem a pro převody nemovitých věcí.

Poskytovatel služeb v oblasti překladů
a tlumočení

Zajištění služeb překladů, tlumočení a lokalizace textů, včetně doplňkových služeb.

Poskytovatel telekomunikačních služeb

Zajištění služeb telekomunikačním operátorem. Jedná se zejména tyto služby: úplné
telekomunikační služby, přenosové služby, doplňkové služby, dále služby inteligentní sítě,
internet service provider, hosting apod.

Služby pro tisk a digitalizaci dokumentů

Technické zpracování dat zákaznického systému pro tisky, fyzický tisk, ukládání PDF
do tiskového archivu a zjištění skenování technické dokumentace.

Společnost ze skupiny innogy

Poskytování služeb a obsluha stávajících zákazníků společnostmi innogy v České republice,
zejména prodeje energií; zajištění IT služeb, obsluha a servis pro zákazníky; služby spojené
se službou distribuční soustavy; zajištění podpůrné agendy (BOZP, účtárna, HR); agenda
spojená s převodem dispozičních práv a s nájemními právy k nemovitým věcem.
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Zpracovatel

Agenda

Zhotovitel díla – projektové práce

Dodávka inženýrských a projekčních prací spojených s přípravou stavby, zejména
zpracování projektové dokumentace, zajištění povolovací dokumentace staveb, zajištění
majetkoprávních vztahů k pozemkům, které mají být dotčeny stavbou.

Zhotovitel díla - realizace staveb

Dodávka realizace stavby, zejména zajištění inženýrské činnosti a vlastní provedení stavebně
montážních prací spojených se zhotovením díla.

Zmocněnec

Právnická nebo fyzická osoba, která je na základě plné moci či smlouvy zmocněna
vystupovat a činit právní jednání jménem zmocnitele (správce).

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

