Pravidla provozovatele lokální distribuční soustavy plynu
( licence na distribuci plynu č. 220202703 )
Provozní řád lokální distribuční soustavy
Název LDS: Obec Karlova Studánka

Provozovatel LDS:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Karlova Studánka č.p. 6
793 24 Karlova Studánka
Zastoupená: MUDr. Radomír Maráček, ředitel státního podniku
IČO: 14450216
DIČ: CZ 14450216
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl AXIV,
vložka 481
Dispečink - stála služba: telefon : 554798111
Technik LDS:
( agenda žádostí, změn, uzavírání smluv, a pd. )
Scholz Ota, energetik podniku
mobil: 775757895
mail: ota.scholz@horskelazne.cz
www.horskelazne.cz
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1. Úvod
Provozovatel lokální distribuční soustavy ( dále jen PLDS ) zpracovává a předává
Energetickému regulačnímu úřadu ( dále jen ERÚ ) ke schválení Řád provozovatele lokální
distribuční soustavy a zajišťuje jeho zveřejnění.
Řád provozovatele lokální distribuční soustavy Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
( dále jen Řád ) je vytvořen v souladu s vyhláškou č. 401/2010 Sb. ze dne 20.prosince 2010.
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik ( dále jen PLDS ) uskutečňuje distribuci plynu
na principu práva, a to při respektování obecně závazných předpisů v plynárenství.
Jedná se zejména o zákon č. 458/200Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( dále jen Energetický zákon ), ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/2009 Sb. o
Pravidlech trhu s plynem v platném znění.
2. Základní pojmy a použité zkratky
ERÚ
OTE
PM
OM
UTP
MZ
LDS
RDS
PDS
PLDS
PPLDS
SDP

- energetický regulační úřad
- operátor trhu s elektřinou a plynem
- předávací místo mezi dvěma účastníky trhu s plynem
- odběrné místo
- účastník trhu s plynem
- měřící zařízení, soubor měřících zařízení
- lokální distribuční soustava
- regionální distribuční soustava
- provozovatel nadřazené ( regionální ) distribuční soustavy
- provozovatel lokální distribuční soustavy
- pravidla provozu lokální distribuční soustavy
- smlouva o distribuci plynu
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3. Lokální distribuční soustava
LDS je tvořena vysokotlakou regulační stanici a páteřními rozvody středotlakého plynovodu
v obci Karlova Studánka.
Provedení plynovodu je plastovým potrubím uloženým v zemi, v soulady s platnými
technickými předpisy.
Výstupy z LDS jsou v jednotlivých skříních HUP odběratelů z LDS.
Předávací místo mezi RDS a LDS je specifikováno v příloze č. 1
Kvalitu plynu dodávaného do LDS zaručuje PDS.
4. Smlouva o distribuci plynu
Smlouva o distribuci plynu SDP může být uzavřena pouze na základě písemné žádosti, která
obsahuje:
- kompletní údaje o žadateli, nutné pro uzavření SDP
- žádost o rezervaci distribuční kapacity potvrzenou PLDS
Žádost podává UTP písemně nejpozději se žádostí o rezervaci distribuční kapacity.
Žádost o rezervaci distribuční kapacity, nebo o uzavření SDP, podává UTP v případě že:
- je zákazníkem a má s PDLS uzavřenou smlouvu o připojení k LDS
- je výrobcem plynu a má s PDLS uzavřenou smlouvu o připojení k LDS
- je obchodníkem s plynem a žádá o rezervaci distribuční kapacity výrobny plynu
- je obchodníkem s plynem a žádá o rezervaci distribuční kapacity pro odběrná místa
zákazníků
- je provozovatelem jiné LDS a má s PDLS uzavřenou dohodu o vzájemném propojení
Žádost o rezervaci distribuční kapacity se podává vždy písemně. UTP jako žadatel musí
splňovat finanční předpoklady, které předkládá PLDS.
Splnění podmínek finanční způsobilosti u podnikatelských subjektů se dokládá doručením
relevantních dokumentů PLDS.
Nesplnění těchto podmínek je důvodem k neakceptaci žádosti ze strany PLDS.
Změny údajů v SDP jsou vždy provedeny písemnou formou.
5. Platnost smlouvy
SDP se uzavírá obecně jako smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pokud
se účastníci smlouvy nedohodnou jinak.
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SDP zanikne:
- uplynutím doby její platnosti
- odstoupením od smlouvy ze strany PLDS v případě nesplnění finanční způsobilosti
UTP v dané LDS do 5 pracovních dnů od písemného oznámení příslušnému UTP.
Toto oznámení se děje buď písemnou formou, nebo mailem na adresy dané UTP
v SDP
- písemnou dohodou obou stran
- odstoupení od SDP ze strany UTP při nesouhlasu se změnami smluvních podmínek
avizovanými za kratší dobu než 30 dnů před jejich účinností, nebo neavizovanými
Platnost rezervace distribuční kapacity je vázána na SDP, zaniká:
- v případě zániku SDP
- uplynutí doby rezervace distribuční kapacity
- dnem účinnosti změny dodavatele
- ukončením ditribuce na žádost UTP
- ukončení smlouvy o připojení ( demontáž měřícího zařízení )
- oznámení OTE o zrušení registrace dle obchodních podmínek OTE
- v případě, že PLDS není schopen ze závažných důvodů provozovat LDS
- v případě, že PLDS nepožádal o změnu rezervované distribuční kapacity při navýšení
odběru, nebo instalaci jiného druhu měření. Rezervace distribuční kapacity zaniká
uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém
byl uživatel k žádosti o změnu vyzván.
Ukončení distribuce plynu:
- ze strany PLDS v případě zjištění neoprávněného odběru v souladu s Pravidly trhu
s plynem
- ze strany UTP v případě podání žádosti, v níž je uveden termín ukončení distribuce
6. Fakturační a platební podmínky
UTP je na základě SDP povinen platit za poskytnutou distribuci cenu, dle platného cenového
rozhodnutí ERU. Platba bude provedena bankovním převodem na účet PLDS uvedený
v SDP.
PLDS stanový pro UTP zálohy ve výší 95% předpokládaného ročního odběru, v četnosti 1/12
roku.
Faktura vystavená za odběr plynu musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu.
Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od data odeslání.
Ostatní fakturační a platební podmínky jsou součástí SDP.
7. Předávání informací
PLDS poskytuje UTP informace a dokumenty v elektronické podobě na svých webových
stránkách www.horskelazne.cz
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8. Měření
Práva a povinnosti PLDS a UTP při měření plynu stanový §71 energetického zákona.
Měření tlaku plynu slouží:
- ke kontrole dohodnutých podmínek na vstupním a výstupním místě distribuční
soustavy
- k výpočtu množství plynu dopravovaného distribuční soustavou
Měření množství plynu:
- množství plynu vstupujícího do LDS zajišťuje PDS
- měření plynu v odběrném místě konečného zákazníka zajišťuje PLDS
Vlastník měřícího zařízení zodpovídá za používání pouze typově schváleného měřícího
zařízení s platným ověřením, nebo kalibrací.
Typ měřícího zařízení včetně technických údajů a výrobních čísel je uveden v SDP.
PLDS zajišťuje namontované měřící zařízení proti neoprávněné manipulaci plombami, či
jiným podobným způsobem. V případě zjištění porušení těchto opatření uživatelem, musí tuto
skutečnost ihned ohlásit PLDS. Za bezchybnost a přesnost měřícího zařízení je odpovědný
PLDS, ten se vyjadřuje i k přípravě míst, kam budou měřící zařízení instalována.
V případě poruchy plynoměru se spotřeba plynu vypočte na základě množství plynu
dodaného v předchozím fakturačním období. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se
množství plynu dodatečně podle odečtu odebraného množství plynu naměřeného v následující
fakturační období.
Dopočet objemu plynu při neoprávněném odběru plynu bude proveden způsobem pro výpočet
škody způsobené neoprávněným odběrem plynu stanovené obecně závaznými předpisy (
Vyhl. č. 251/2001 Sb, v platné znění ).
Odečet spotřeby u zákazníků s ročním odběrem do 630MWh se provádí zpravidla jednou za
12 měsíců, přičemž nejzazší lhůta k provedení odečtu je jednou za 18 měsíců. Termín
provedení odečtu stanoví PLDS. V případě nedostupnosti měřícího místa může zákazník
nahlásit stav plynoměru sám. Pokud tak neučiní do 5 dnů od termínu odečtu, nebo je
nahlášený odečet zjevně nepřiměřený historické spotřebě, případně druhu a skladbě
spotřebičů zákazníka, stanoví PLDS množství plynu propočtem na základě množství plynu
odebraného za předchozí období, dle platné legislativy, anebo pokud budou naplněny
podmínky §7 odst. 1 písm. g) energetického zákona, bude takový odběr posuzován jako
neoprávněný.
Při ukončení odběru plynu bez pokračování distribuce, je demontováno měřící zařízení, je
vystaven protokol s údaji o spotřebě a datem ukončení odběru. V případě změny zákazníka
zůstává měřící zařízení v činnosti, do protokolu je zaznamenán stav měřidla, datum změny,
zaznamenaný stav se stává výchozím stavem pro nového zákazníka. Účast končícího a
nového zákazníka není při odečtu bezpodmínečně nutná.
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9. Jednotná identifikace OM
Pro identifikaci všech OM odběratelů plynu je užíván jednotný systém kódů EIC, užíván
v rámci evropského sdružení provozovatelů přenosových soustav ETSO.
Jednomu OM je přiřazen jedinečný EIC kód. Kód přiděluje OTE, který je správcem
registrovaných účastníků trhu s plynem a číselníků OM. Pro jednotlivé OM v případě LDS je
přidělena řada podřízeného číselníku pro jednotlivá OM pouze v této LDS.
EIC kód je vždy uváděn při technické, administrativní komunikaci se zákazníkem. Je uváděn
na všech smlouvách a fakturách, je zaveden v databázích účastníků trhu.
10. Reklamace
Reklamace vyplývají z titulu distribuce, vyúčtování ceny, nebo odebraného množství, kvality
dodávky a služeb. Lze je uplatnit u PLDS výhradně písemným způsobem. Uplatněná
reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování. PLDS vydá rozhodnutí o způsobu
řešení reklamace do 15dnů, ode dne jejího doručení.
11. Zachování mlčenlivosti
PLDS je povinen na základě obecně platných předpisů zachovávat mlčenlivost o všech
údajích uvedených v SDP a dalších údajích majících důvěrný charakter. Toto neplatí, pokud
dá UTP souhlas s jejich zveřejněním třetím osobám. Povinnost mlčenlivosti se neuplatní, kdy
není vyžadována obecně závaznými právními předpisy.
12. Závěrečná ustanovení
Provozní řád LDS plynu je vypracován v souladu s §59 odst. 8 pís. w) zákona č. 458/2000Sb
energetického zákona v platném znění. Je schválen ERU na základě ustanovení § 97 pís. a
citovaného zákona a je zveřejněn na webových stránkách PLDS.
V případě stavu nouze PLDS postupuje v souladu s energetickým zákonem a prováděcími
právními předpisy.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli
povinné strany a brání jí v splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
povinná strana tuto překážku, nebo její následky odvrátila, nebo překonala, a dále, že by
v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.
13. Legislativa
Zákon číslo 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů ( dále jen Energetický zákon ), ve znění pozdějších
předpisů
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Vyhláška číslo 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové
soustavy, …..
Vyhláška číslo 505/1990 Sb. zákon o metrologii v aktualizovaném znění
Vyhláškačíslo 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě v aktualizovaném
znění
Vyhláška číslo 251/2001 Sb. kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a
distribučních soustav v plynárenství
14. Přílohy
Příloha č. 1 : Dělicí místa mezi distribuční soustavou provozovatele RDS a distribuční
soustavou provozovatele LDS
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