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Sdělení Energetického regulačního úřadu ve věci ověření využívání 
technických distribučních kapacit v plynárenství podle uzavřených smluv 
o připojení 

Energetický regulační úřad v rámci výkonu svých pravomocí identifikoval problém nevyužívaných 
technických distribučních kapacit v plynárenství podle uzavřených smluv o připojení v případech 
zákazníků kategorie velkoodběratel a střední odběratel připojených k distribučním soustavám.  

Mnohé smlouvy o připojení byly v historii uzavřeny s určitými očekáváními, která již nemusí být 
aktuální, nebo která nebyla vždy naplněna. Tyto smlouvy tak nemusí obsahovat aktuální údaje 
o konkrétních druzích, typech, počtech a jednotkových příkonech instalovaných spotřebičů a tomu 
úměrné údaje o maximální a minimální hodinové spotřebě plynu. 

Technické kapacity smluvně zajištěné ve smlouvách o připojení tak nejsou v části případů 
zákazníky skutečně využívané. Provozovatelé plynárenských soustav tyto nevyužívané kapacity 
nemohou nabízet a využívat pro stávající a další potenciální nové zákazníky, kteří zvažují připojení 
k plynárenské soustavě.  

Tento stav je z pohledu efektivity plynárenské soustavy nežádoucí a může se v konečném důsledku 
negativně promítnout do cen za rezervaci distribuční kapacity všech zákazníků, neboť může vést 
k nadbytečným investicím provozovatelů soustav, které finančně zatíží všechny uživatele. 
Sekundárním efektem je stav, kdy nový zákazník nemůže být připojen, případně stávající zákazník 
žádající o navýšení sjednané kapacity, musí být odmítnut, z důvodu domnělého nedostatku 
kapacit. 

Energetický regulační úřad tímto sdělením žádá zákazníky kategorie velkoodběratel a střední 
odběratel odebírající plyn, aby ověřili své smlouvy o připojení a v nich uvedenou požadovanou 
technickou kapacitu. V případě zjištění dlouhodobého nevyužívání sjednané technické kapacity, 
ani jejího prokazatelně vyššího využití v budoucnu podepřeného realizací konkrétních kroků či 
opatření (např. zahájeným stavebně územním řízením, podáním žádosti o schválení záměrů vůči 
státním úřadům apod.), žádá Energetický regulační úřad zákazníky, aby jak v zájmu svém, tak 
i v zájmu optimalizace nákladů a provozu plynárenských soustav zahájili jednání s příslušným 
provozovatelem distribuční soustavy ohledně změny technické kapacity na úroveň svých 
reálných potřeb. 


