Připomínky k Řádu společnosti GasNet, s.r.o.
Č.p. Subjekt
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PPD

Bod

Dotčené ustanovení
5.10. SOD s povinností uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb.

5.10.1. V případě, že SOD nebo její změna podléhá uveřejnění v
registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZoRS“), smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní
PDS.
5.10.2. Uživatel se zavazuje sdělit při uzavření SOD nebo její změně
všechny údaje, které
se mají před uveřejněním znečitelnit. Takovými údaji se rozumí
zejména obchodní tajemství. Za obchodní tajemství strany bez
dalšího se považují následující údaje v rozsahu:
5.10.2.1. V SOD:
(i) Osobní údaje zaměstnanců (jméno a příjmení včetně pracovní
pozice; kontaktní telefonické a e-mailové údaje; datum narození a
bydliště a podpisy
5.10.2.2. v každém dodatku SOD:
(i) Osobní údaje zaměstnanců (jméno a příjmení včetně pracovní
pozice; kontaktní
telefonické a e-mailové údaje; datum narození a bydliště a podpisy;
(ii) Číslo certifikátu: serialNumber
(iii) Identifikace odběrného/předávacího místa a další sjednané
hodnoty distribuce plynu, které jsou vedeny v příloze č. 1.
5.10.3. Uživatel odpovídá za řádné a úplné označení všech údajů,
které má PDS znečitelnit
5.10.4. Spolu se SOD zašle PDS správci registru smluv také
metadata smlouvy dle § 5 ZoRS.
5.10.5. Pro případ potřeby opravy uveřejněné SOD nebo metadat je
smluvními stranami ujednáno, že tyto opravy uveřejní PDS. Pro
5.10.
uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění
obdobně.
5.10.6. Sjednají-li si smluvní strany u SOD, která nepodléhá
uveřejnění v registru smluv podle ZoRS, že takovou smlouvu
uveřejní dobrovolně v registru smluv, provede uveřejnění uživatel.
Pro tento účel budou znečitelněny údaje uvedené v odst. 5.10.2.1 a
5.10.2.2.. Na takovou SOD se neaplikují ustanovení zákona o
registru smluv, které se týkají účinnosti SOD a následků spojených s
neuveřejněním SOD v registru smluv.

Připomínka/Zdůvodnění
Návrh:
Navrhujeme přeformulovat.
Odůvodnění:
Účelem navrženého ustanovení odst. 5.10. Řádu byla
úprava uveřejňování SOD v Registru smluv. Navržené
ustanovení vyvolává zdání, že SODje soukromoprávní
smlouvou, která se povinně uveřejňuje v Registru smluv dle
ustanovení § 2 ZoRS. Navržené ustanovení může
tudíž působit zavádějícím dojmem, jelikož zcela opomíná
adhezní povahu SOD a na ni navazující výjimku z povinnosti
uveřejnění v Registru smluv. V souladu s ustanovením § 3
odst. 2 písm. e) ZoRSjsou smlouvy uzavřené adhezním
způsobem, jejíž smluvní stranou je
právnická osoba uvedená pod písm. e), k), I) nebo n) § 2
odst. 1 ZoRS, vyňaty z povinnosti uveřejnění (pozn. s
výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení
podle zákona o veřejných zakázkách). SOD se v souladu s §
1798 a násl. občanského zákoníku považují za
adhezní smlouvy, tudíž se na ně vztahuje výše uvedená
výjimka.
Domníváme se, že nově vložený odst. 5.10.1 a úprava
5.10.2., kterou navrhujeme, důsledněji reflektuje zákonnou
povinnost uveřejňovat v Registru smluv pouze adhezní
smlouvy, které jsou uzavírané s právnickými osobami
uvedenými pod písm. a) až d), f) až j)
a m) § 2 odst. 1 ZoRS, čímž je zajištěn soulad se smyslem a
účelem uveřejňování dle ZoRS.
Dále si dovolujeme upozornit, že navržené ustanovení odst.
5.10.2. (po přečíslování 5.10.3.)
Řádu počítá pouze s ochranou obchodního tajemství, za
které společnost GasNet, s.r.o. považuje mj. i osobní údaje.
Obligatorní výjimka z povinnosti uveřejňování v Registru
smluv stanovena § 3 odst. 1 ZoRS se vztahuje mj.: na
utajované informace, osobní údaje, obchodní tajemství,
chráněné provozní informace, informace o majetkových
poměrech, informace, které jsou předmětem
průmyslového vlastnictví a autorského práva, atd.
Navrhujeme proto rozšíření možnost znečitelnit u
uveřejňované smlouvy kromě obchodního
tajemství i osobní údaje, bankovní spojení, případně taky
chráněné provozní informace.
Zároveň navrhujeme rozšíření povinnosti znečitelnění i na
uživatele, a to pro případ, že SOD bude uveřejňovat
paralelně s PDSi uživatel.
V pododstavcích 5.10.2.1. a 5.10.2.2 (po přečíslování
5.10.3.1. a 5.10.3.2) navrhujeme vyškrtnout pojem
"zaměstnanců" pro nadbytečnost. U anonymizace osobních
údajů je nezbytné vycházet z obecné úpravy osobních
údajů stanovené zejména zákonem o ochraně
osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů, které nahradí současnou právní úpravu ochrany
osobních údajů. Domníváme se, že znečitelnění osobních
údajů nelze limitovat pracovněprávním vztahem, a tudíž by
se mělo v rámci SOD vztahovat i na
jiné fyzické osoby, např. zmocněnce (za podmínky, že se
nejedná o údaje, které jsou veřejně dostupné např. v
obchodním rejstříku).

Návrh na nové znění

Vypořádání
Akceptujeme.

5.10. SOD s povinností uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb.
5.10.1. V případě, že SOD nebo její změna podléhá uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“), smluvní strany se
dohodly, že smlouvu uveřejní PDS. SOD se považuje za smlouvu
uzavíranou adhezním způsobem.
5.10.2. Uživatel se zavazuje sdělit při uzavření SOD nebo její
změně všechny údaje, které se mají před uveřejněním
znečitelnit. Takovými údaji se rozumí zejména obchodní
tajemství. Za obchodní tajemství strany bez dalšího se považují
následující údaje v rozsahu:
V případě, že se na SOD nebo její změnu nevztahuje výjimka z
povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoRS"), smlouvu
uveřejní PDS.
5.10.3. Uživatel se zavazuje sdělit při uzavření SOD nebo její
změně všechny údaje, které se mají před uveřejněním
znečitelnit. Takovými údaji se rozumí zejména obchodní
tajemství, osobní údaje, chráněné provozní informace a
bankovní spojení. Pokud SOD uveřejní i uživatel (paralelně s
PDS), je povinen provést znečitelnění údajů v dohodnutém
rozsahu, v jakém je při uveřejňování znečitelní PDS.
Znečitelní se minimálně údaje v rozsahu:
5.10.3.1. V SOD:
(i) Osobní údaje zaměstnanců (jméno a příjmení včetně pracovní
pozice; kontaktní telefonické a e-mailové údaje; datum narození
a bydliště a podpisy
5.10.3.2. v každém dodatku SOD:
(i) Osobní údaje zaměstnanců (jméno a příjmení včetně pracovní
pozice; kontaktní telefonické a e-mailové údaje; datum narození
a bydliště a podpisy;
(ii) Číslo certifikátu: serialNumber
(iii) Identifikace odběrného/předávacího místa a další sjednané
hodnoty distribuce plynu, které jsou vedeny v příloze č. 1.
5.10.4. Uživatel odpovídá za řádné a úplné označení všech údajů,
které má PDS znečitelnit
5.10.5. Spolu se SOD zašle PDS správci registru smluv také
metadata smlouvy dle § 5 ZoRS.
5.10.6. Pro případ potřeby opravy uveřejněné SOD nebo
metadat je smluvními stranami ujednáno, že tyto opravy
uveřejní PDS. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto
článku o uveřejnění obdobně.
5.10.7. Sjednají-li si smluvní strany u SOD, která nepodléhá
uveřejnění v registru smluv
podle ZoRS, že takovou smlouvu uveřejní dobrovolně v registru
smluv, provede
uveřejnění uživatel. Pro tento účel budou znečitelněny údaje
uvedené v odst. 5.10.3.1 a 5.10.3.2.. Na takovou SOD se
neaplikují ustanovení zákona o registru smluv, které se týkají
účinnosti SOD a následků spojených s neuveřejněním SOD v
registru smluv.

Návrh:
Navrhujeme z návrhu Řádu vypustit nový bod 5.7.1 s
ohledem na rozpor s energetickým zákonem.
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Akceptujeme.

Odůvodnění:
Právo přerušit nebo omezit distribuci je dán na základě §
59 odst. 1 písm. j) energetického zákona, tento zákonný
5.7. Přerušení distribuce plynu v případě přerušení přepravy plynu
výčet vnímáme jako taxativní a podmínka, že přerušit lze
5.7.1. V případě, že PPS přeruší přepravu plynu dle smlouvy o
na základě toho, že přeruší provozovatel přepravní
5.7
přepravě plynu s pevnou kapacitou dle odstavce 6.2. Řádu PPS, má
soustavy, v zákonné úpravě není. Proto se domníváme, že
5.7.1.
PDS právo v nezbytně nutném rozsahu provést přerušení distribuce
PDS nemůže takovou úpravu dát bez dalšího do Řádu.
plynu včetně pevných distribučních kapacit.

Neakceptujeme.
Prodloužení splatnosti faktur by mělo dramatický dopad do výše finančního
zajištění. Předběžným propočtem by došlo u všech uživatelů k celkovému
nárustu finančního jištění o 280 mil. Kč. Pokud dále zohledníme, že:
a) kromě jednoho subjektu jsme od ostatních uživatelů nezaznamenali
požadavky na prodloužení splatnosti faktury, a proto nám nepřipadá
optimální řešit procesní problémy jednoho účastníka trhu s plynem
Faktura (daňový doklad, opravný daňový doklad) PDS musí
Faktura (daňový doklad, opravný daňový doklad) PDS musí
Návrh:
způsobem, který má tak zásadní dopad na ostatní uživatele. Rádi bychom
obsahovat všechny náležitosti
obsahovat všechny náležitosti
Navrhujeme změnit dobu splatnosti ze 14 dní na 21.
stanovené obecně závaznými předpisy. Splatnost faktury je do se také vyjádřili k informaci, že ,,Prodleva mezi těmito časovými úseky" je
stanovené obecně závaznými předpisy. Splatnost faktury je do 14
například týden". Po naší analýze bychom chtěli upřesnit, že průměrná
21 dnů od data jejího vystavení. Připadne-li datum splatnosti
dnů od data jejího vystavení. Připadne-li datum splatnosti faktury Odůvodnění:
prodleva mezi vystavením faktury a předáním na Českou poštu jsou 3
faktury na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
Poslední dobou se prodlužují intervaly dodání faktury, kdy
je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den. Fakturu dle kalendářní dny. V roce 2017 jsme u připomínkujíího subjektu prodlevu v
je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den. Fakturu dle
PDSGasNetvystaví fakturu 4. dne v měsíci, a ke schválení se
tohoto odstavce předává PDS uživateli prostřednictvím aplikace délce 1 týdne nezaznamenali.
tohoto odstavce předává PDS uživateli prostřednictvím aplikace
ke mně dostane 11. dne v měsíci a 18. dne chtějí mít
Online servis PDS. Uživatel, který je obchodníkem s plynem,
Online servis PDS. Uživatel, který je obchodníkem
zaplaceno. V mé LDS vystavujeme faktury dle NOZ, který
b) nabízíme bezplatně další dva způsoby rychlého elektronického zaslání
může požádat o předávání faktury dle tohoto odstavce
3 MSA, a.s. 6.5. s plynem, může požádat o předávání faktury dle tohoto odstavce má nastavenu dobu splatnosti na 30 dnů po doručení
prostřednictvím elektronické fakturace přes informační systém faktury, a to prostřednictvím portálu Online servis PDS a prostřednictvím
prostřednictvím elektronické fakturace přes informační systém
faktury.
OTE. Uživateli, který není obchodníkem s plynem a jehož celkový elektronické faktury přes systém OTE. Nerozumíme důvodům odmítání
OTE. Uživateli, který není obchodníkem s plynem a jehož celkový
Věřím, že tato drobná úprava nebude mít vliv na délky
elektronického způsobu zaslání faktury připomínkujícím subjektem. Při
počet OM v rámci distribuční soustavy PDS je nižší než 10,
počet OM v rámci distribuční soustavy PDS je nižší než 10, předává bankovních garancí. Bude pouze nutit PDS zvolit takový
využití způsobu přes portál Online servis PDS má uživatel fakturu k dispozici
předává PDS fakturu dle tohoto odstavce v listinné podobě
PDS fakturu dle tohoto odstavce v listinné podobě (pokud uživatel způsob doručování faktur, který odstraní zbytečné
(pokud uživatel nedohodne s PDS předávání faktury dle tohoto v den jejího vystavení a současně je o vystavení této faktury informován enedohodne s PDS předávání faktury dle tohoto odstavce
transportní prodlevy. Jednou z variant je automatické
mailem.
odstavce prostřednictvím aplikace Online servis PDS nebo
prostřednictvím aplikace Online servis PDS nebo prostřednictvím
zasílání faktury na smluvně dohodnutý e-mail. Splatnost 21
prostřednictvím elektronické fakturace přes informační systém c) lze očekávat negativní reakce všech uživatelů.
elektronické fakturace přes informační systém OTE).
dní je kompromisem mezi 14 dny, platnými nyní, a 30 dny,
OTE).
které jsou běžné v obchodní praxi a jsou i součástí NOZ.
Trváme na ponechání současné splatnosti faktur - do 14 dnů od data
jejího vystavení.
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Pokud PDS zjistí, že měřicí zařízení nainstalované na OM
nevyhovuje z hlediska rozsahu maximálního nebo minimálního
průtoku plynu při měření anebo provozní přetlak plynu je vyšší než
maximální dovolený v OM, je povinen ho vyměnit za měřicí
zařízení, které odpovídá parametrům odběru v OM. V souvislosti s
výměnou měřicího zařízení dochází k aktualizaci smlouvy o
připojení k distribuční soustavě a smlouvy o zajištění služby
distribuční soustavy. Pokud je v souvislosti s výměnou měřicího
zařízení nutná úprava měřicího místa, je za provedení této úpravy
odpovědný zákazník. V případě, kdy zákazník, případně jeho
dodavatel plynu neposkytne potřebnou součinnost při výměně
měřicího zařízení (vč. případné úpravy měřicího místa), je PDS
oprávněn v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) bod 7 a § 71
9.3.2.1. odst. 4 energetického zákona přerušit distribuci plynu do OM. O
neposkytnutí součinnosti PDS zároveň PDS informuje ERÚ.

Návrh:
Navrhujeme z návrhu Řádu vypustit větu: " Pokud je v
souvislosti s výměnou měřicího zařízení nutná úprava
měřicího místa, je za provedení této úpravy odpovědný
zákazník".

Pokud PDS zjistí, že měřicí zařízení nainstalované na OM
nevyhovuje z hlediska rozsahu maximálního nebo minimálního
průtoku plynu při měření anebo provozní přetlak plynu je vyšší
než maximální dovolený v OM, je povinen ho vyměnit za měřicí
zařízení, které odpovídá parametrům odběru v OM. V souvislosti
s výměnou měřicího zařízení dochází k aktualizaci smlouvy o
Odůvodnění:
připojení k distribuční soustavě a smlouvy o zajištění služby
S ohledem na skutečnost, že měřicí zařízení je majetkem
distribuční soustavy. V případě, kdy zákazník, případně jeho
PDS a výměna výše popsaná není žádostí zákazníka,
dodavatel plynu neposkytne potřebnou součinnost při výměně
nepřijde nám příliš morální v takovém případě vystavovat měřicího zařízení (vč. případné úpravy měřicího místa), je PDS
zákazníka vícenákladům, které nemůže ovlivnit, protože
oprávněn v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) bod 7 a §
výměna měřicího zařízení nebyla na základě jeho aktivního 71 odst. 4 energetického zákona přerušit distribuci plynu do OM.
přání. Navíc by tato praxe mohla vzbudit negativní vnímání O neposkytnutí součinnosti PDS zároveň PDS informuje ERÚ.
odvětví a mít důsledky pro motivaci pro zvýšení odpojování
od plynu.

Akceptujeme v tomto znění:
Pokud PDS zjistí, že zákazník změnil charakter spotřeby v rozporu se
smlouvou o připojení (SOP), a měřicí zařízení nainstalované na OM proto
nevyhovuje z hlediska rozsahu maximálního nebo minimálního průtoku
plynu při měření anebo provozní přetlak plynu je vyšší než maximální
dovolený v OM, je povinen ho vyměnit za měřicí zařízení, které odpovídá
parametrům odběru v OM. V souvislosti s výměnou měřicího zařízení
dochází k aktualizaci smlouvy o připojení k distribuční soustavě a smlouvy o
zajištění služby distribuční soustavy. Pokud je v souvislosti s touto výměnou
měřicího zařízení nutná úprava měřicího místa, je za provedení této úpravy
odpovědný zákazník. V případě, kdy zákazník, případně případně jeho
dodavatel plynu neposkytne potřebnou součinnost při výměně měřicího
zařízení (vč. případné úpravy měřicího místa), je PDS oprávněn v souladu s
ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) bod 7 a § 71 odst. 4 energetického
zákona přerušit distribuci plynu do OM. O neposkytnutí součinnosti PDS
zároveň PDS informuje ERÚ.

Akceptujeme v tomto znění:

ii. žadatel kategorie domácnost a/nebo maloodběr, nebo
obchodník s plynem, pokud je zmocněn žadatelem, v elektronické
podobě prostřednictvím internetového
rozhraní, které je umístěno na webových stránkách PDS.,
nedohodnou-li se žadatel a PDS ve výjimečných případech na
písemném podání žádosti na formuláři stanoveném PDS.
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Příloh
a č. 2
2.9. Pro kategorie maloodběr a/nebo domácnost bude smlouva o
2.9.
připojení k distribuční soustavě zasílána v elektronické podobě.
Byla-li žádost podána v písemné podobě a dohodnou-li se žadatel
a PDS, může být smlouva o připojení ve výjimečných případech
zaslána také v písemné podobě.

Návrh na změnu:
Navrhujeme z návrhu Řádu vypustit novou úpravu přílohy 2
případně upravit změnu s ohledem na ochranu zranitelných
zákazníků v postavení spotřebitele, kteří nedisponují
přístupem k prostředkům elektronické komunikace.
Odůvodnění:
Kategorie maloobchod nebo domácnost jsou zákazníci v
postavení především spotřebitele. V daném případě
nevnímáme jako příliš šťastné navrhované řešení, že
smlouvy o připojení a další komunikace bude probíhat
prioritně elektronicky a pouze ve výjimečných případech
v listinné podobě. S ohledem na ochranu spotřebitelů a
převážně těch zranitelných by podle našeho názoru měla
být listinná a elektronická komunikace postavena naroveň
a nikoliv elektronická komunikace takto preferována.

ii. Žadatel kategorie domácnost a/nebo maloodběr, nebo obchodník s
plynem, pokud je zmocněn žadatelem, v elektronické podobě
prostřednictvím internetového rozhraní, které je umístěno na webových
stránkách PDS, nebo na písemném formuláři stanoveném PDS.
2.9. Pro kategorie maloodběr a/nebo domácnost bude smlouva o připojení
k distribuční soustavě zasílána v elektronické nebo listinné podobě na
základě dohody obou stran.

