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Příjemce

Agenda

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. Dohled nad koncesovanou/licencovanou
činností. Plnění dalších zákonných povinností vůči ERÚ.

Krajské úřady

Příjem žádostí o kotlíkové dotace.

Městské a obecní úřady

Řízení podle stavebního zákona, přestupkové řízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vedení agendy energetických specialistů, kontrola.

Ministerstvo vnitra

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

Ministerstvo životního prostředí

Agenda v rámci instalací kotlů s dotacemi (GasNet Služby – realizační firma v rámci
kotlíkových dotací).

Odbory územního plánování a stavební
úřady krajských úřadů

Řízení podle stavebního zákona.

Policie ČR a státní zastupitelstva

Šetření policie, trestní řízení.

Soudy

Řízení občanskoprávní, trestní, správní.

Státní energetická inspekce (ústřední
a územní inspektoráty)

Kontrola vyhotovených Energetických průkazů.

Stavební úřady městských úřadů

Řízení podle stavebního zákona, řízení podle zákona o vyvlastnění.

Znalci

Vypracování znaleckých posudků pro zjištění ceny movitých a nemovitých věcí.
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Zpracovatel

Agenda

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

Společenstvo kominíků ČR – profesní organizace sdružující podnikající fyzické a právnické
osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. Účelem a smyslem této
organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Odborná sdružení a poradenské služby

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

Poskytovatel finančních služeb
a pojišťovnictví

Poskytování úvěrů zájemcům o kotlíkové dotace.

Poskytovatel IT služeb a dodavatel
software

Poskytovatel IT a souvisejících služeb a dodavatel software

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

Instalace kotlů, projekce a realizace kotelen.

Poskytovatel služeb v oblasti překladů
a tlumočení

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

Poskytovatel služeb v oblasti účetnictví
a daní

Zajištění služeb v oblasti účetnictví, faktur a daní pro zaměstnance, zákazníky a třetí strany.

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,
jejich skartaci a likvidaci

Technické zpracování dat zákaznického systému pro tisky, fyzický tisk, ukládání PDF
do tiskového archivu a zjištění skenování technické dokumentace. Dále pak zajištění skartace
dokumentů a jejich likvidace.

Společnost ze skupiny innogy

Poskytování vybraných služeb a obsluha stávajících zákazníků společnostmi innogy v České
republice; zajištění IT služeb, obsluha a servis pro zákazníky, zajištění podpůrné agendy
(BOZP, účtárna, HR).

Společnost ze skupiny GasNet

Poskytování vybraných služeb a obsluha stávajících zákazníků společnostmi ze skupiny
GasNet.

Zplnomocněný subjekt

Fyzická osoba, orgán státní moci nebo organizace, která je na základě plné moci či smlouvy
zmocněna vystupovat a činit právní úkony jménem zmocnitele.

