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1. Úvod 

Provozovatel lokální distribuční soustavy ( dále jen „PLDS“ ) zpracovává a předkládá 
Energetickému regulačnímu úřadu ( dále jen „ERÚ“ ) ke schválení Řád provozovatele lokální 
distribuční soustavy a zajistí jeho zveřejnění. 

Řád provozovatele distribuční – LDS plynu MOTORPAL, a.s. ( dále jen „Řád LDS“ ) 
specifikuje obchodně-technické podmínky, za kterých PLDS uskutečňuje distribuci zemního 
plynu na principu práva přístupu třetích stran k distribuční soustavě, a to při respektování 
obecně závazných právních předpisů v plynárenství, zejména zákona 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“), vyhlášky Energetického regulačního úřadu 
č. 524/2006 Sb. o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových 
diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pravidla trhu s plynem“). 

Řád tvoří nedílnou součást smlouvy o distribuci plynu. 
 
2. Základní pojmy 
1. Pokud není v Řádu LDS uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu přisuzují 

obecně závazné právní předpisy v plynárenství. Pojem definovaný jenom v Řádu LDS má 
stejný význam i ve smlouvě o distribuci plynu.  

2. Pro účely Řádu LDS se rozumí: 

a) provozovatelem lokální distribuční soustavy (dále jen „PLDS“) právnická nebo          
fyzická osoba, která provozuje distribuční soustavu a je držitelem licence na distribuci 
plynu 

b) provozovatelem přepravní soustavy (dále jen „PPS“) právnická nebo fyzická osoba, 
která provozuje přepravní soustavu a je držitelem licence na přepravu plynu 

c) uživatelem oprávněný zákazník nebo obchodník s plynem 

d) konečným zákazníkem fyzická či právnická osoba nakupující plyn pro vlastní 
spotřebu, případně, která část svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či 
právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku 

e) oprávněným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která má právo zvolit si 
dodavatele plynu a má právo přístupu k distribuční soustavě 

f) obchodníkem s plynem držitel licence na obchod s plynem nakupující plyn za 
účelem jeho dalšího prodeje účastníkům trhu s plynem 

g) distribucí plynu doprava plynu distribuční soustavou sloužící převážně 
k zásobování konečných zákazníků 

h) právem přístupu třetích stran k distribuční soustavě právo účastníka trhu s plynem 
na uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy na distribuci plynu 

i) předávacím místem ( dále jen „PM“ ) místo předání plynu mezi dvěma účastníky 
trhu s plynem, umožňující měření množství případně tlaku předávaného a 
přebíraného plynu, regulaci průtoku plynu, měření kvality plynu pro potřebu výpočtu 
jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků 
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j) odběrným místem ( dále jen „OM“ )místo, kde je instalováno odběrné plynové 
zařízení pro jednoho konečného zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu 
měřená měřícím zařízením 

k) odběrným plynovým zařízením ( dále jen „OPZ“ ) veškerá zařízení počínaje 
hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřící 
zařízení 

l) plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a 
ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové 
zařízení zákazníka 

m) dodávkou plynu prodej včetně dalšího prodeje zemního plynu konečným 
zákazníkům 

n) měřícím zařízením kompletní soubor nainstalovaných měřících přístrojů a dalších 
zařízení určených k provádění stanovených měření ve smyslu Zákona č. 505/1990 
Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 

o) TPG technická pravidla odvětví plynárenství, která po projednání s příslušnými 
orgány státní správy a organizacemi, zabývajícími se  danou problematikou jsou 
považována za uznaná pravidla vyjadřující stav technického poznání a techniky 
podle ČSN EN 45020. Schválení se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

p) vstupním bodem distribuční soustavy souhrn předávacích míst mezi provozovateli 
distribučních soustav 

q) výstupním bodem distribuční soustavy OM nebo PM 

r) TDD typový diagram dodávek plynu pro zákazníky s měřením typu C 

s) regionální distribuční soustavou (dále jen „RDS“) distribuční soustava, která je přímo 
napojena na přepravní soustavu a k níž je připojeno alespoň 90 000 konečných 
zákazníků 

t) lokální distribuční soustavou (dále jen „LDS“) distribuční soustava, která není přímo 
připojena na přepravní soustavu, nebo distribuční soustava, k níž je připojeno méně 
než 90 000 konečných zákazníků a je přímo připojena k RDS 

u) alokačním režimem pravidla pro přidělení množství plynu jednotlivým distribuujícím 
na předávacích místech přeshraničních plynovodů 

v) distribuujícím uživatel, který má na základě práva přístupu třetích stran uzavřenou 
smlouvu o distribuci plynu s PLDS a dále PLDS a výrobce, který má v souladu s 
Pravidly trhu s plynem uzavřenou smlouvu o distribuci plynu s PLDS 

w) standardem distributora (dále jen „Standard distributora“) stanovení podmínek při 
jejichž splnění přidělí PLDS bez dalšího distribuční kapacitu pro OM konečného 
zákazníka s odběrem do 630 MWh. 
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3. Lokální distribu ční soustava 
LDS je vzájemně propojený soubor středotlakých ( dále jen „STL“) a nízkotlakých ( dále jen 
„NTL“ ) plynovodů a souvisejících technologických objektů, včetně systému měřící a 
zabezpečovací techniky v lokalitách Jihlava ( celková délka – 815 m ) a Telč ( celková délka – 
120 m ). STL vedení jsou uložena na konzolách po objektech vymezených lokalit – ocelové 
trubky dimenze DN 100, DN 80 a DN 25 – tlak do 0,3 MPa. NTL vedení jsou uložena uvnitř 
objektů. Regulační stanice v LDS nejsou – regulace tlaku v místech spotřeby na odbočkách ke 
spotřebičům regulátory STL/NTL. Zemní plyn je LDS dodáván pro odběrná místa ( plynové 
kotelny a spotřebiče ) provozované uživateli ve vymezených lokalitách. 

 

3.1  Dispe čerské řízení 
1. PLDS zodpovídá za bezpečný a spolehlivý provoz LDS:  

• sleduje provoz a řídí LDS, řídí LDS při stavech nouze 

• přijímá hlášení o poruchách a haváriích souvisejících s provozem LDS 

• postupuje při komunikaci s provozovatelem distribuční soustavy JMPNet, s.r.o. (dále 
jen „JMP-NET“) podle Vyhlášky č. 481/2005 Sb.     
  

 2. Spojení na pracoviště odpovědných osob: 

 - vedoucí energetiky   tel. 567 132 225, 606 709 071    
  - mistr výroby energií   tel. 567 132 404, 724 339 881 
  - kotelna    tel. 567 132 426, 602 702 515 
 

3.2 Kvalita distribuovaného plynu 
1. Kvalita plynu vstupujícího do distribuční soustavy musí splňovat kvalitativní parametry 
uvedené v Příloze č. 1.  
2. V případě, že plyn dodaný do LDS za účelem jeho distribuce, nesplňuje některý z 
kvalitativních znaků zemního plynu uvedených v Příloze č. 1, je PLDS oprávněn 
odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo 
PLDS na náhradu škody, která mu v souvislosti s distribucí takového zemního plynu 
vznikne. PLDS je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění a distribuující je povinen poskytnout k tomu PLDS nezbytnou součinnost. 
 
3.3  Připojení k distribu ční soustav ě 
1. Podmínkou připojení k distribuční soustavě je: 

• uzavřená smlouva o připojení k distribuční soustavě mezi konečným zákazníkem 
příslušného obchodníka s plynem a PLDS, resp. mezi konečným zákazníkem, 
pokud si plyn obstarává sám a PLDS nebo mezi výrobcem a PLDS,   nebo 

• uzavřená dohoda o vzájemném propojení předmětné plynárenské soustavy mezi 
provozovatelem regionální distribuční soustavy a PLDS ,    a 

• splnění technických podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o připojení k 
distribuční soustavě nebo dohodě o vzájemném propojení předmětné 
plynárenské soustavy s distribuční soustavou, případně ve vyjádření PLDS k 
připojení,    a 
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• dostatečná kapacita distribuční soustavy v místě připojení. 

2. Další podmínky připojení k distribuční soustavě jsou specifikovány v Příloze č. 2. 
 
4. Poskytované služby 

4.1  Standardní služby PLDS 
1. Standardní službou PLDS je: 

• v případě distribuce do OM konečného zákazníka převzetí plynu distribuujícího 
ve vstupním bodě distribuční soustavy, doprava plynu do OM a obstarání měření 
plynu včetně zjištění skutečného množství plynu dodaného do OM, a pokud to 
měřící zařízení umožňuje, zjištění časového průběhu dodávky plynu 

• převzetí plynu distribuujícího ve vstupním bodě distribuční soustavy – PM, 
případně souhrnu PM výrobny plynu nebo PM přeshraničního plynovodu, 
obstarání měření plynu včetně zjištění skutečného množství plynu, a pokud to 
měřící zařízení umožňuje, zjištěníčasového průběhu dodávky plynu. Pro 
přeshraniční plynovod platí ustanovení tohoto odstavce obdobně i pro výstupní 
bod distribuční soustavy 

• zajištění distribuce distribuční soustavou pro LDS dle vyhl. č. 524/2006 Sb. §10, 
odst. 1 a 2 zajišťuje PLDS na základě smlouvy o distribuci plynu, uzavřené mezi 
PLDS a příslušným provozovatelem RDS 

• standardní službu poskytuje PLDS na základě uzavřené smlouvy o distribuci 
plynu. 
 

4.2  Ostatní služby PLDS 
1. PLDS zajistí rovněž poskytnutí služeb nad rámec standardních služeb dle bodu 4.1, 
jedná se zejména o následující služby: 

• mimořádný odečet u konečných zákazníků 
• mimořádná fakturace 
• zřízení přístupu k datům o spotřebě 
• znovupřipojení po odpojení z důvodu neplacení 
• povýšení typu měřícího zařízení dle § 71 odst. 5 Energetického zákona, 
• vytyčování plynárenských zařízení. 

 
4.3. Cena služeb 
1. Ceny za standardní služby (bod 4.1.) podléhají regulaci a jsou stanovovány ERÚ. 
Ceny jsou uvedeny v platném cenovém rozhodnutí ERÚ. 
2. Ceny za ostatní služby PLDS poskytované nad rámec standardních služeb (bod 4.2.) 
jsou stanoveny ceníkem, který vydává PLDS. 
3. Ceníky standardních i ostatních služeb jsou zveřejněny na webových stránkách PLDS. 

 
5. Smlouva o distribuci plynu 

5.1  Smlouva o distribuci plynu 
1. PLDS uzavírá s uživateli, provozovateli RDS nebo výrobci tyto typy smluv o distribuci 
plynu: 
- roční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou ; smlouva se uzavírá 
minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s 
výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků; roční smlouva může být uzavřena i 
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na dobu neurčitou, při respektování roční periody 
- roční smlouva o distribuci plynu s p řerušitelnou kapacitou ; smlouva se uzavírá 
minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s 
výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků; ve smlouvě se sjednává způsob, 
doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky 
oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě 
následujících měsíců 
- měsíční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou ; smlouva se uzavírá 
minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností 
k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního 
plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy 
- měsíční smlouva o distribuci plynu s p řerušitelnou kapacitou ; smlouva se uzavírá 

minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností 
k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního 
plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy; ve smlouvě se sjednává 
způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky 
oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za dobu trvání 
smlouvy 
 - klouzavá smlouva  o distribuci plynu s pevnou kapacitou ; smlouva se uzavírá na 
počet plynárenských dní určených počtem kalendářních dní měsíce, ve kterém je podle 
smlouvy zahájena distribuce plynu a končí uplynutím posledního plynárenského dne 
účinnosti smlouvy 
2. PLDS může uzavřít s uživatelem typ hromadné smlouvy o distribuci plynu: 
- hromadná smlouva o distribuci plynu ; smlouva se uzavírá v případě, kdy obchodník 
s plynem zajišťuje dodávku plynu konečnému zákazníkovi na základě smlouvy o 
sdružených službách dodávky plynu podle § 72 odst. 2 Energetického zákona.               
3. Hromadná smlouva zahrnuje jednotlivé roční/měsíční/klouzavé smlouvy o distribuci 
plynu v členění dle OM konečných zákazníků, kterým dodává plyn jeden obchodník s 
plynem na vymezeném licencovaném území PLDS nebo v členění dle OM jednoho 
konečného zákazníka na vymezeném licencovaném území PDS. 
4. Hromadná smlouva o distribuci plynu obsahuje ustanovení o právech a povinnostech 
PLDS a uživatele jež jsou nedílnou součástí jednotlivých ročních a/nebo měsíčních 
a/nebo klouzavých smluv o distribuci plynu a dále jednotlivé roční a/nebo měsíční a/nebo 
klouzavé smlouvy o distribuci plynu vč. následujících údajů u jednotlivých 
ročních/měsíčních/klouzavých smluv o distribuci plynu rozdělených dle jednotlivých OM: 

• identifikační údaje OM 
• účinnost jednotlivé roční/měsíční/klouzavé smlouvy 
• údaje o pevné/přerušitelné kapacitě u jednotlivé roční/měsíční/klouzavé smlouvy 
• dobu trvání jednotlivé roční/měsíční/klouzavé smlouvy 
• údaje potřebné pro vyúčtování regulovaných plateb a pro komunikaci s 

operátorem trhu. 
5. Aktualizace ročních, měsíčních a klouzavých smluv o distribuci plynu je prováděna 1x 
měsíčně, zpravidla k poslednímu dni v kalendářním měsíci nebo ke dni účinnosti 
klouzavé smlouvy o distribuci plynu. 
6. Aktualizace je prováděna dle: 

• schválených žádostí uživatele o přidělení distribuční kapacity 
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• schválených žádostí uživatele o změnu smlouvy o distribuci plynu 
• změn provedených uživatelem v souladu se Standardem distributora 
• registrované změny dodavatele plynu  
• ukončených ročních a/nebo měsíčních a/nebo klouzavých smluv o distribuci 

plynu. 
7. Hromadná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nemůže být ukončena dříve než 
ke dni skončení účinnosti poslední roční a/nebo měsíční smlouvy o distribuci plynu. 
 
5.2  Žádost o p řidělení distribu ční kapacity a uzav ření smlouvy o distribuci plynu 
1.Uživatel, PLDS a výrobce může žádat o přidělení distribuční kapacity a o uzavření 
smlouvy o distribuci plynu s PLDS za splnění některé z následujících podmínek: 

• pokud je konečným zákazníkem a má s PLDS uzavřenou smlouvu o připojení na 
předmětné OM 

• pokud je výrobcem plynu a má s PLDS uzavřenou smlouvu o připojení na PM 
příp. souhrn PM výrobny plynu a dále je subjektem zúčtování nebo má uzavřenou 
smlouvu se subjektem, který pro něho zajišťuje vyhodnocení, zúčtování a 
vypořádání odchylek 

• pokud je obchodníkem s plynem, má souhlas výrobce plynu a tento výrobce plynu 
má s PLDS uzavřenou smlouvu o připojení na PM příp. souhrn PM výrobny plynu 

• pokud je obchodníkem s plynem, má souhlas konečného zákazníka a tento 
konečný zákazník má s PLDS uzavřenou smlouvu o připojení na předmětné OM 

• pokud má PLDS s provozovatelem RDS uzavřenou dohodu o vzájemném 
propojení jeho plynárenské soustavy s LDS  

• pokud je obchodníkem s plynem nebo konečným zákazníkem za PM 
přeshraničního plynovodu a doloží před uzavřením smlouvy o distribuci plynu: 

1. čestné prohlášení o zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu ve 
smyslu vyhlášky č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství, pokud 
se jedná o obchodníka s plynem, který dodává plyn konečným 
zákazníkům nebo konečného zákazníka, který si plyn obstarává sám (s 
výjimkou domácností a malých zákazníků) a pro zajištění dodávky 
nevyužívá přepravní soustavu 

2. splnění podmínek finanční způsobilosti uvedených v Příloze č. 3. 
 

5.2.1 Žádost o přidělení distribuční kapacity a o uzavření smlouvy o distribuci     
         plynu  

1. Žádost o přidělení distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu nebo 
žádost o přidělení distribuční kapacity a uzavření hromadné smlouvy o distribuci plynu ( 
dále jen „žádost“ ) musí být předložena v písemné formě a na formuláři, který je dostupný 
na webových stránkách PLDS, není-li dále uvedeno jinak. Vyplněná žádost se předá buď 
osobně nebo zašle doporučeně poštou nebo kurýrem na adresu: 

MOTORPAL, a.s. 
facility 
Humpolecká 313/5 
587 41   Jihlava. 
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2. Žádost je možné podat faxem nebo e-mailem. Pokud žádající využije této možnosti, je 
povinen doručit PLDS do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení žádosti v této podobě 
originál žádosti na adresu uvedenou v předchozím bodě tohoto článku. 
3. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli dle Přílohy č. 4. 
4. Žádost o přidělení distribuční kapacity a uzavření hromadné smlouvy o distribuci plynu 
musí obsahovat veškeré údaje definované v bodu 3. pro všechna OM/PM obsažená v 
této žádosti. 
5. V případě, že žádost dle předchozích bodů tohoto článku neobsahuje všechny 
stanovené náležitosti nebo informace poskytnuté v rámci této žádosti nepostačují 
k řádnému posouzení žádosti, vyzve PLDS bez zbytečného odkladu žádajícího k jejich 
doplnění. Žádost je považována za podanou v den, kdy byly doručeny všechny 
stanovené náležitosti. 
6. PLDS přidělí kapacitu v distribuční soustavě na období od prvního plynárenského dne 
každého kalendářního měsíce, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků a 
klouzavé smlouvy o distribuci plynu. 
7. Žádost u roční smlouvy o distribuci plynu předkládá žádající nejpozději 18 
kalendářních dní a nejdříve 14 kalendářních měsíců před začátkem prvního 
plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být distribuce plynu zahájena. 
8. Žádost u měsíční smlouvy o distribuci plynu předkládá žádající nejpozději 18 
kalendářních dnů před začátkem měsíce a nejdříve 40 kalendářních dnů před začátkem 
měsíce, od kterého má být zahájena distribuce plynu. 
9. Žádost u klouzavé smlouvy o distribuci plynu předkládá uživatel pouze v případě, že 
má pro příslušné OM uzavřenu jinou smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou a to 
nejpozději 3 pracovní dny před dnem, od kterého má být zahájena distribuce plynu. 
10. U nově se připojujících konečných zákazníků předkládá žádajíc žádost nejpozději 7 
kalendářních dnů, nejdříve však 14 kalendářních měsíců, před dnem, od kterého má být 
zahájena distribuce plynu. 
11. Případné oznámení o neoprávněném použití Standardu distributora zasílá PLDS na 
kontakty uvedené v hromadné smlouvě o distribuci plynu. 
12. Obchodník s plynem je odpovědný za škodu způsobenou nedodržením požadavků 
stanovených ve Standardu distributora. 
 

5.2.2  Posouzení žádosti o přidělení distribuční kapacity 
1. PLDS vyhodnotí došlé žádosti pro roční smlouvy o distribuci plynu a oznámí výsledky 
přidělení distribučních kapacit všem uživatelům do 40 kalendářních dní od podání 
žádosti, nejpozději však 12 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od 
kterého má být distribuce plynu zahájena. 
2. PLDS vyhodnotí došlé žádosti pro měsíční smlouvy o distribuci plynu a oznámí 
výsledky přidělení všem uživatelům nejpozději 12 kalendářních dní před začátkem 
měsíce, od kterého má být zahájena distribuce plynu. 
3. PLDS vyhodnotí došlé žádosti pro klouzavé smlouvy o distribuci plynu a oznámí 
výsledky přidělení všem uživatelům, nejpozději do 3 pracovních dní po doručení žádosti. 
4. V případě, že PLDS oznámí uživateli nedostatek požadované distribuční kapacity 
k přidělení v případě žádosti o roční/měsíční smlouvu o distribuci plynu s pevnou 
kapacitou, uzavře s uživatelem smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou v rozsahu 
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dostatku pevné distribuční kapacity a smlouvu o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou  
v rozsahu nedostatku pevné distribuční kapacity, pokud se PLDS nedohodne s 
příslušným uživatelem a PDS jinak. 
5. Nejpozději 6 kalendářních dní před začátkem účinků přidělení distribučních kapacit, 
nejpozději však 20 kalendářních dní po oznámení výsledků přidělení distribuční kapacity, 
dochází v případě neuzavření smlouvy o distribuci plynu k ukončení účinků oznámení 
výsledků přidělení distribučních kapacit, pokud se PLDS nedohodne s příslušným 
uživatelem a PDS jinak. 
 

5.2.3  Změna smlouvy o distribuci plynu 
5.2.3.1 Změny ve smlouvě o distribuci plynu pouze s oznamovací povinností 

1. Ve smlouvě o distribuci plynu je možné na základě oznámení distribuujícího měnit 
elektronicky, popř. písemně, formou specifikace OM následující údaje 

1. Bankovní spojení distribuujícího 
2. Zasílací adresu 
3. OKEČ konečného zákazníka. 

2. V případě, že dojde ke změně v údajích podle bodu 1., je distribuující povinen tyto 
změny oznámit písemně na adresu PLDS, a to neprodleně po jejich zjištění. 
3. V případě, že dojde ke změně v osobě konečného zákazníka a distribuující má s tímto 
konečným zákazníkem uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, je 
distribuující oprávněn požadovat provedení mimořádného odečtu a vystavení faktury k 
datu změny. Žádost o provedení mimořádného odečtu je nutné předložit nejpozději 2 
pracovní dny před požadovaným dnem mimořádného odečtu v případě, že má konečný 
zákazník nainstalováno měření typu A nebo 5 pracovních dnů před požadovaným dnem 
mimořádného odečtu v případě, že má konečný zákazník nainstalováno měření typu B 
nebo C. 
4. Pokud uživatel požaduje provedení mimořádného odečtu konečného zákazníka 
s typem měření B nebo C, je PLDS oprávněn požadovat úhradu nákladů s tím 
spojených. Výše úhrady je stanovena dohodou. 
5. V případě změny v osobě konečného zákazníka má distribuující možnost písemně 
předložit odečet poskytnutý konečným zákazníkem, jde-li o konečného zákazníka s 
měřením typu C. 
6. PLDS vystaví distribuujícímu k datu změny osoby konečného zákazníka fakturu za 
distribuci plynu na základě odečtu podle bodu 3. nebo podle bodu 5. 
7. PLDS při přijetí oznámení o změně údajů podle bodu 1. tuto žádost potvrdí s 
dovětkem, že požadovaná změna je zaevidována, a že se tato změna stává nedílnou 
součástí příslušné smlouvy o distribuci plynu. 
8. V případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku konečného zákazníka, je obchodník 
s plynem povinen tuto skutečnost sdělit PLDS do 7 kalendářních dnů, nejpozději však do 
3. pracovního dne následujícího měsíce po vydání rozhodnutí úpadku konečného 
zákazníka. 
 

5.2.3.2  Změny ve smlouvě o distribuci plynu s nutností souhlasu PDS 
1. Ve smlouvě o distribuci plynu je možné na základě požadavku distribuujícího 
odsouhlaseného PLDS měnit elektronicky popř. písemně, formou specifikace OM/PM 
následující údaje: 
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• typ měření 
• podklady pro stanovení typu TDD (jen u konečného zákazníka s měřením typu 

C), tj. charakter odběru, charakter využití, časovost 
• předpokládaný roční odběr v MWh 
• předpokládaná výše odběru v jednotlivých měsících (jen u konečného zákazníka 

s ročním odběrem nad 630 MWh). 
2. Žádost o změnu smlouvy o distribuci plynu dle bodů 5.2.3.1. a 5.2.3.2. podává 
distribuující na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 nejpozději 18 kalendářních dnů před 
začátkem měsíce, od kterého má být požadovaná změna účinná, přičemž úředně 
ověřená kopie licence na obchod s plynem se v tomto případě nepředkládá. 
3. Pokud pro OM/PM, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední 
odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá distribuující o snížení sjednané 
distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci plynu, PLDS provede snížení 
sjednané distribuční kapacity na období následujících minimálně dvanácti měsíců. 
4. Pokud pro OM/PM, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední 
odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá distribuující o zvýšení sjednané 
distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci plynu, PLDS prověří možnosti 
zvýšení a v případě dostatku kapacity navýší sjednanou distribuční kapacitu na období 
následujících minimálně dvanácti měsíců, pokud nedošlo ke snížení sjednané distribuční 
kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích dvanácti měsících. 
5. Žádost o změnu údajů nebo sjednané distribuční kapacity podává distribuující na 
formuláři Přílohy č. 4 tohoto Řádu. Ustanovení bodů 5.2.1 a 5.2.2 se použije přiměřeně. 
 
5.3  Zahájení distribuce plynu na základ ě smlouvy o distribuci plynu 
1. Distribuci plynu zahájí PLDS dnem účinnosti smlouvy o distribuci plynu. Účinnost 
smlouvy o distribuci plynu nastává: 

• k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce, od kterého má být zahájena 
distribuce plynu (např. u nových a měsíčních smluv na distribuci plynu) 

• při změně dodavatele plynu k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce s 
výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední instance 

• zprovozněním měřícího zařízení v OM spolu s přivedením plynu k hlavnímu 
uzávěru plynu OM u nově se připojujících zákazníků, tj. umožněním odběru plynu 
pro sjednané účely 

• k datu počátečního odečtu měřícího zařízení u nového konečného zákazníka 
obchodníka s plynem, který má s tímto konečným zákazníkem uzavřenu smlouvu 
o sdružených službách dodávky plynu 

• u klouzavé smlouvy o distribuci plynu dle dohody mezi  PLDS a uživatelem. 
 

5.4 Omezení nebo p řerušení distribuce plynu 
1. PLDS má právo omezit nebo přerušit distribuci a dodávku plynu v těchto případech: 

a. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 
těchto stavů 

b. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku 
c. při provádění plánovaných rekonstrukcí, přeložek a plánovaných oprav na 

plynárenských zařízení 
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d. při vzniku a odstraňování poruch na plynárenských zařízeních 
e. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob 
f. při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu 
g. v případech uvedených ve smlouvě o distribuci plynu 
h. na žádost PRDS 
i. na žádost obchodníka s plynem. 

2. V případech provádění plánovaných rekonstrukcí, přeložek a plánovaných oprav na 
plynárenských zařízení je PLDS povinen oznámit distribuujícím, pro něž provádí 
distribuci plynu, započetí a skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu, nejméně 
však 30 dnů předem a to způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím (na 
webových stránkách PLDS). Plánované rekonstrukce, přeložky a opravy v období od 1. 
října do 30. dubna následujícího kalendářního roku lze provádět výhradně po písemném 
oznámení dotčeným distribuujícím a jejich dotčeným konečným zákazníkům. 
3. Jestliže PRDS požádá PLDS o omezení nebo přerušení distribuce plynu a dodávky 
plynu do OM a prokáže splnění podmínek stanovených v Řádu PRDS, za kterých je 
PRDS oprávněn odstoupit od smlouvy o přepravě nebo od smlouvy o bilancování, je 
PLDS povinen omezit nebo přerušit distribuci plynu a dodávku plynu do OM jde-li o 
konečného zákazníka s ročním odběrem nad 4 200 MWh do 24 hodin ode dne doručení 
žádosti a jde-li o konečného zákazníka s ročním odběrem do 4 200 MWh do 48 hodin 
ode dne doručení žádosti, za předpokladu, že PRDS informoval PLDS o záměru 
odpojení výše zmíněných OM v předstihu minimálně 3 dnů před podáním žádosti. PRDS 
je povinen poskytnout PLDS nezbytnou součinnost pro omezení nebo přerušení 
distribuce plynu a dodávky plynu do OM. Pokud PRDS součinnost neposkytne, nemusí 
PLDS přerušení distribuce plynu a dodávky plynu do OM uskutečnit. PRDS je povinen 
nahradit PLDS prokazatelně vynaložené náklady spojené se zamezením odběru. 
4. Jestliže obchodník s plynem požádá PLDS o omezení nebo přerušení distribuce plynu 
a dodávky plynu do OM a prokáže, že jsou splněny podmínky stanovené v § 74 odst. 1 
písm. a) a b) Energetického zákona a obchodník s plynem prokazatelně upozornil 
konečného zákazníka a PLDS na možnost omezení nebo přerušení distribuce plynu a 
dodávky plynu do OM, je PLDS povinen přerušit distribuci plynu a dodávku plynu do OM 
jde-li o konečného zákazníka s ročním odběrem nad 4 200 MWh do 48 hodin ode dne 
doručení žádosti za předpokladu, že obchodník informoval PLDS o záměru odpojení 
těchto OM v předstihu minimálně 3 dnů před podáním žádosti a jde-li o konečného 
zákazníka s ročním odběrem nad 630 MWh a do 4 200 MWh do 5 dnů ode dne doručení 
žádosti jde-li o konečného zákazníka s ročním odběrem do 630 MWh do 30 dnů ode dne 
doručení žádosti. Obchodník s plynem je povinen poskytnout PLDS nezbytnou 
součinnost pro omezení nebo přerušení distribuce plynu a dodávky plynu do OM. Pokud 
obchodník s plynem součinnost neposkytne, nemusí PLDS přerušení distribuce plynu a 
dodávky plynu do OM uskutečnit. Obchodník s plynem je povinen nahradit PLDS 
prokazatelně vynaložené náklady spojené se zamezením odběru. 
5. PLDS je povinen obnovit distribuci plynu a dodávku plynu bezprostředně po 
odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. Právo na náhradu škody 
a ušlého zisku je vyloučeno. 
6. Žádost o omezení nebo přerušení distribuce plynu předkládá PRDS nebo obchodník s 
plynem na formuláři, který je uveden v Příloze č. 5. 
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5.5  Zánik smlouvy o distribuci plynu 
1. Smlouva o distribuci plynu do OM zaniká: 

• odpojením OPZ v případě, kdy o to požádá obchodník s plynem, který dodává 
plyn konečnému zákazníkovi nebo konečný zákazník, nejpozději však uplynutím 
třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti 

• změnou dodavatele plynu pokud je distribuujícím obchodník s plynem dodávající 
konečnému zákazníkovi na základě smlouvy o sdružených službách dodávky 
plynu. 

• uzavřením smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným konečným zákazníkem; 
nároky PLDS vůči distribuujícímu vzniklé před zánikem smlouvy nejsou tímto 
dotčeny. Jiným konečným zákazníkem se rozumí osoba, která doloží vlastnické 
právo k OPZ, anebo souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala. 

• uplynutím doby platnosti smlouvy o distribuci plynu. 
• Odstoupením od smlouvy ze strany PLDS, nesplní-li distribuující kdykoli během 

účinnosti smlouvy o distribuci plynu podmínku finanční způsobilosti dle Přílohy č. 
3.  

2. Jestliže obchodník s plynem požádá PLDS o ukončení distribuce plynu do OM ( 
odpojení OPZ ) na základě § 61 odst. 1 písm. e) Energetického zákona (dále jen 
„zamezení odběru“), je PLDS povinen zamezit odběru jde-li o konečného zákazníka 
s ročním odběrem nad 4200 MWh do 48 hodin ode dne doručení žádosti za předpokladu, 
že obchodník informoval PLDS o záměru odpojení tohoto OM v předstihu minimálně 3 
dnů před podáním žádosti a jde-li o konečného zákazníka s ročním odběrem nad 630 
MWh a do 4 200 MWh do 5 dnů ode dne doručení žádosti, jde-li o konečného zákazníka 
s ročním odběrem do 630 MWh do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Obchodník s 
plynem je povinen PLDS prokázat, že prokazatelně upozornil konečného zákazníka na 
možnost zamezení odběru. Obchodník s plynem je povinný tuto žádost podat písemně s 
náležitostmi právního úkonu a zároveň se v ní zaručit, že odškodní PLDS za všechny 
přímé a nepřímé škody či jiné náhrady, které budou vůči PLDS vzneseny proto, že 
takovéto zamezení odběru bylo provedeno. Obchodník s plynem je povinen poskytnout 
PLDS nezbytnou součinnost při zamezení odběru. Pokud obchodník součinnost 
neposkytne, nemusí PLDS zamezení odběru uskutečnit. Obchodník s plynem je povinen 
nahradit PLDS náklady spojené se zamezením odběru. 
3. Žádost o zamezení odběru plynu předkládá obchodník na formuláři, který je uveden v 
Příloze č. 5. 
4. V případě ukončení smlouvy o distribuci plynu odpojením OPZ do OM konečných 
zákazníků s ročním odběrem nad 63 MWh je obchodník s plynem nebo konečný 
zákazník povinen uhradit na základě faktury vystavené PLDS zbytek pevné roční ceny za 
denní rezervovanou pevnou kapacitu a to v rozsahu ukončené smlouvy o distribuci plynu. 
 
5.6  Změna dodavatele plynu 
1. Změnou dodavatele účastníka trhu s plynem je: 

• změna dodavatele za jiného dodavatele 
• změna počtu dodavatelů 
• změna dodavatele poslední instance za jiného dodavatele 
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• změna dodavatele za dodavatele poslední instance. 

2. Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele a nejpozději 18 kalendářních dní před 
změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den 
pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, do 10:00 hodin doručí nový 
dodavatel  žádost o změnu dodavatele PLDS. Formulář žádosti je uveden v Příloze č. 4. 
3. Pokud je při změně dodavatele nutné uzavřít smlouvu o distribuci plynu, podává se 
žádost o změnu dodavatele podle bodu 5.6.2. současně s žádostí o přidělení distribuční 
kapacity podle bodu 5.2.1.. 
4. Do 7 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele podle bodu 5.6.2., 
nejpozději však 16 kalendářních dní před změnou dodavatele, informuje PLDS o přijetí 
žádosti PRDS, stávajícího dodavatele a nového dodavatele. 
5. Do 10 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele dle bodu 5.6.2., 
nejpozději však 15 kalendářních dní před změnou dodavatele, zaregistruje PLDS u 
PRDS OM daného účastníka trhu s plynem, ve kterém dochází ke změně dodavatele. 
6. Do 20 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele dle bodu 5.6.2., 
nejpozději však 10 kalendářních dní před změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na 
den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, 
do 12:00 hodin, oznámí PLDS PRDS, stávajícímu dodavateli a novému dodavateli 
výsledky posouzení žádosti o změnu dodavatele. 
7. Zaregistrovaná změna dodavatele nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni 
kalendářního měsíce s výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední instance. Pro 
účastníky trhu s plynem v odběrných místech s měřením typu C může dojít ke změně 
dodavatele jednou za půl roku s výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední 
instance. 
8. K datu účinnosti změny dodavatele provede PLDS odečet stavu měřidla a zjištěné 
údaje PLDS následně zašle PRDS. PRDS tyto údaje bez zbytečného odkladu předá 
předchozímu dodavateli a předchozímu subjektu zúčtování k doúčtování a vyrovnání 
závazků. 
9. Stanovení stavu měřícího zařízení u OM s měřením typu C provádí PLDS odečtem k 
datu účinnosti změny dodavatele nebo odhadem stavu měřícího zařízení k datu účinnosti 
změny dodavatele na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky a 
poslední aktuální předpokládané roční spotřeby plynu nebo na základě vzájemně 
odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem, stávajícím dodavatelem a 
konečným zákazníkem k datu účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty 
předává PLDS PRDS do 5 kalendářních dní od data účinnosti změny dodavatele. 
11. Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele, údajů potřebných pro registraci 
OM, registrace konečných zákazníků probíhá formou elektronických zpráv v 
komunikačním prostředí PRDS. 

 
6. Faktura ční a platební podmínky distribuce plynu 

1. Distribuující je povinen platit za distribuci plynu cenu uvedenou v Ceníku PLDS, 
zveřejňovaném na webových stránkách PLDS a stanovenou v souladu s Řádem LDS. 
Cena vždy vychází z platného cenového rozhodnutí ERÚ a odpovídá Ceníku PRDS. 
2. Distribuující je povinen platit sjednanou cenu za distribuci plynu, zálohu a ostatní 
pohledávky PLDS vzniklé na základě smlouvy o distribuci plynu. 
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3. Zjištění skutečného množství plynu a fakturace za distribuci plynu bude provedena: 

a) do 5 pracovních dnů měsíce následujícího po uplynutí kalendářního měsíce, jde-li 
o distribuci plynu do: 
- OM osazeného měřícím zařízením typu A nebo B; součástí faktury je rovněž 
případný poplatek za překročení sjednané výše kapacity 
- OM osazeného měřícím zařízením typu C s předpokládaným ročním odběrem 
nad 630 MWh a nebo měsíční periodou fakturace 
- PM. 

b) do 10 pracovních dnů po validaci odečtu, jde-li o distribuci plynu do: 
- OM osazeného měřícím zařízením typu C s předpokládaným ročním odběrem 
do 630 MWh, u kterého byl proveden odečet; ve faktuře budou zúčtovány zálohy, 
uhrazené od posledního odečtu  
- OM, u kterého byla v uplynulém plynárenském měsíci ukončena distribuce plynu 
nebo došlo ke změně dodavatele plynu; ve faktuře budou zúčtovány zálohy, 
uhrazené od posledního odečtu. 

4. PLDS je povinen vystavit předpis měsíčních záloh ve výši 1/12 předpokládané roční 
ceny za sjednanou distribuci plynu pro jednotlivá OM osazená měřícím zařízením typu C 
s předpokládaným ročním odběrem do 630 MWh a jinou než měsíční periodou fakturace. 
Předpis měsíčních záloh podle stavu OM k prvnímu dni příslušného měsíce je PDS 
povinen vystavit do 5 pracovních dnů stejného měsíce. Distribuující je povinen uhradit 
předepsanou zálohu do 20. dne příslušného měsíce. 
5. Faktura (daňový doklad, dobropis/vrubopis) PLDS musí být vyhotovena v písemné 
podobě a musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy. 
Splatnost faktur/dobropisu je do 14 dnů od data jejich vystavení. Připadne-li datum 
splatnosti faktur/dobropisu na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem 
splatnosti nejblíže následující pracovní den. 
6. V případě prodlení s placením peněžních závazků je příslušná smluvní strana povinna 
uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského 
(v den účinnosti této smlouvy nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše 
úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku,  ve znění pozdějších 
předpisů). 
7. V případě prodlení distribuujícího s placením peněžních závazků dle bodu 2. vyzve 
PLDS písemně distribuujícího k úhradě splatné pohledávky a poskytne lhůtu k uhrazení v 
délce 5 kalendářních dnů.  
8. Pokud distribuující neuhradí peněžité závazky ani v náhradní lhůtě dle bodu 7., 
informuje PLDS písemně distribuujícího, jeho konečné zákazníky a ERÚ. PLDS poskytne 
další dodatečnou lhůtu v délce 5 kalendářních dnů a zároveň upozorní distribuujícího a 
jeho konečné zákazníky na možnost omezení nebo přerušení distribuce plynu z důvodu 
uvedeného v bodu 5.4/1./f. 
9. V případě, že distribuující neuhradí peněžité závazky ani v této dodatečné lhůtě dle 
bodu 8., informuje PLDS bez zbytečného odkladu distribuujícího, jeho konečné 
zákazníky a ERÚ o datu, počínaje kterým bude distribuce omezena nebo přerušena. 
10. V případě, že konečný zákazník zvolí k zajištění splnění podmínek finanční 
způsobilosti dle Přílohy č. 3 platbu záloh za OM s ročním odběrem nad 630 MWh platí 
následující: 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5,  Staré Hory, 587 41 Jihlava, IČ 27622819, DIČ CZ27622819 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5156 

www..motorpal.cz                                                                                                                                                                motorpal@motorpal.cz 

 

16 
 

 
a) PLDS vystaví nejpozději následující pracovní den po doručení žádosti o 

přidělení distribuční kapacity a o uzavření smlouvy o distribuci plynu 
zálohovou fakturu za OM uvedené/á v této žádosti ve výši předpokládané 
ceny za sjednanou distribuci plynu za první kalendářní měsíc požadované 
distribuce plynu a zašle ji konečnému zákazníkovi v elektronické podobě 

b) konečný zákazník uhradí zálohu dle bodu 10., a) na účet PDS nejpozději 
do šesti kalendářních dnů od data vystavení předpisu zálohy 

c) PLDS vystaví po uzavření smlouvy o distribuci plynu vždy nejpozději 
desátý (10) kalendářní den před začátkem každého kalendářního měsíce 
zálohovou fakturu na následující měsíc a to ve výši předpokládané ceny 
za sjednanou distribuci plynu a zašle ji uživateli, PRDS nebo výrobci 
v elektronické podobě 

d) konečný zákazník uhradí zálohu dle bodu 10., c) na účet PLDS nejpozději 
osmnáctý (18) kalendářní den v měsíci, kdy byla zálohová faktura 
vystavena. 

11. V případě, že konečný zákazník hradí zálohy dle bodu 10. budou v souhrnu faktur dle 
bodu 3., a) zúčtovány zálohy uhrazené za příslušné období. 
12. V případě prodlení konečného zákazníka s placením peněžních závazků dle bodu 
10., d) vyzve PLDS písemně konečného zákazníka k úhradě splatné pohledávky a 
poskytne lhůtu k uhrazení v délce 5 kalendářních dnů. 
 

7. Předávané informace 
7.1  Dokumenty zve řejňované na webových stránkách PLDS 
1. PLDS poskytuje uživatelům informace a dokumenty v elektronické formě na webové 
stránce PLDS. Jedná se zejména o následující dokumenty: 

� Řád PLDS  
� Ceník prací a služeb 
� Informace o hodnotě spalného tepla 
� Žádost o přidělení distribuční kapacity (Smlouva o distribuci plynu) 
� Vzor Smlouvy o distribuci plynu 
� Vzor smlouvy o připojení 
� Žádost o zamezení odběru plynu 
� Plán odstávek LDS 
� Dlouhodobý plán rozvoje LDS 
� Žádost o připojení k distribuční soustavě 
� Standard distributora. 

 
7.2  Plánovací údaje poskytované distribuujícím 
1. Distribuující předá jedenkrát ročně, a to vždy ve 21. týdnu, odhad maximálních 
denních kapacit a distribuovaného množství za průměrných klimatických podmínek na 
následující rok pro zákaznické kategorie VO, SO v detailu jednotlivých odběrných míst a 
u zákaznické kategorie MO, DOM v detailu tarifních pásem distribuce. 
 
7.3  Jednotná identifikace – EIC kód 
1. Pro identifikaci účastníků trhu s plynem v České republice je využíván systém kódů 
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EIC (Energy Identification Coding) vyvinutý v rámci evropského sdružení provozovatelů 
přenosových soustav ETSO uvedený v Příloze č. 6. 
 

8. Překročení kapacity a zkušební provozy 
8.1. Překro čení kapacity 
1. Pokud konečný zákazník kategorie velkoodběratel a střední odběratel, v jehož 
odběrném místě je měření typu A nebo B nebo obchodník s plynem, který má s těmito 
kategoriemi konečných zákazníků uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky 
plynu, překročí denní rezervovanou distribuční kapacitu o více než povolenou toleranci 
stanovenou ERÚ, PLDS účtuje distribuujícímu platbu za překročení denní rezervované 
distribuční kapacity. Platbu za překročení denní rezervované distribuční kapacity PLDS 
neúčtuje v případě distribuce plynu ve zkušebním provozu dle bodu 8.2.. 

 
8.2  Distribuce plynu ve zkušebním provozu 
1. Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických 
parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo 
rekonstruovaného OPZ konečného zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze 
zahájit pouze u nově připojujícího se konečného zákazníka nebo u konečného zákazníka 
s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část OPZ a 
rekonstruované OPZ má více jak 30% podíl na denním maximální odběru plynu 
v příslušném OM konečného zákazníka. Za OM konečného zákazníka s charakterem 
odběru technolog se považuje takové OM konečného zákazníka, kde méně než 50 % 
roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu TUV. 
2. PLDS zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u konečného zákazníka 
s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem 
uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. U konečných 
zákazníků s charakterem odběru otop zahájí PLDS distribuci plynu ve zkušebním 
provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však 
posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním 
provozu u konečného zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců. 
Za OM konečného zákazníka s charakterem odběru otop se považuje takové OM 
konečného zákazníka, kde 50 % a více roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a 
přípravu TUV. 
3. Maximální denní odběr, resp. maximální hodinový odběr plynu v OM konečného 
zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit maximální 
denní distribuční kapacitu, resp. nasmlouvaný denní hodinový odběr pro příslušné OM 
sjednané ve smlouvě o připojení. 
4. Žádost o distribuční kapacitu ve zkušebním provozu předkládá konečný zákazník nebo 
obchodník s plynem, mající jeho souhlas, nejpozději 18 kalendářních dní a nejdříve 14 
kalendářních měsíců před začátkem plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má 
být distribuce plynu ve zkušebním provozu zahájena. Součástí žádosti je plán denních 
odebraných množství plynu v období zkušebního provozu. Podmínkou podání této 
žádosti je platná smlouva o připojení. 
5. V případě, že distribuce plynu bude navazovat na distribuci plynu ve zkušebním 
provozu, může v rámci distribuce plynu ve zkušebním provozu konečný zákazník nebo  
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obchodník s plynem, mající jeho souhlas, požádat o přidělení roční nebo měsíční 
distribuční kapacity, a to nejpozději 10 kalendářních dní před skončením distribuce plynu 
ve zkušebním provozu, pokud se s PLDS nedohodne jinak. Pokud PLDS neuzavře 
s uživatelem smlouvu o distribuci plynu do 6 kalendářních dnů před ukončením distribuce 
plynu ve zkušebním provozu, nelze roční nebo měsíční distribuční kapacitu přidělit, 
pokud se PLDS nedohodne s uživatelem jinak. 
6. Zkušební provoz lze přiznat pouze pro OM konečných zákazníků s ročním odběrem 
vyšším než 630 MWh a měřením typu A nebo B. 
7. Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se přiměřeně použijí i na PM mezi 
distribučními soustavami při zkušebním provozu konečného/konečných 
zákazníka/zákazníků v rámci přímo připojené RDS/LDS a to v rozsahu zkušebního 
provozu tohoto/těchto konečného/konečných zákazníka/zákazníků. 

 
9. Měření 

9.1  Měření tlaku 
1. Měřený tlak slouží: 

� ke kontrole dohodnutých smluvních podmínek na vstupním a výstupním bodě 
distribuční soustavy 

� k výpočtu množství plynu dopravovaného distribuční soustavou. 
 
 

9.2  Měření kvality plynu 
1. Měření kvality plynu zajišťuje PRDS či výrobce analytickými metodami – místa měření 
jsou uvedena v Příloze č.8. Výsledky měření slouží k výpočtu základních jakostních 
parametrů zemního plynu, z nichž parametr spalného tepla slouží k přepočtu 
naměřeného množství plynu na energetické jednotky podle technických pravidel TPG 
901 01. PLDS uveřejňuje hodnoty spalného tepla v  zónách kvality dle jednotlivých OM. 
2. PDS přiřadí OM konečného zákazníka do příslušné zóny kvality, pro niž provede 
jednou měsíčně výpočet měsíčního průměru a váženého ročního klouzavého průměru 
spalného tepla dle metodiky popsané v TPG 901 01. 
 
9.3  Měření množství plynu 
1. Měření množství plynu vstupujícího do LDS z distribuční soustavy zajišťuje PRDS. 
Měření množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výrobny plynu zajišťuje 
výrobce. Měření množství plynu na předávacích místech mezi distribučními soustavami 
je zajišťováno minimálně měřícím zařízením typu B. 
2. Měření množství plynu v odběrném místě konečného zákazníka zajišťuje PLDS. Typ 
měřícího zařízení je uveden ve Smlouvě o distribuci plynu. Konkrétní měřící zařízení 
včetně technických údajů a výrobních čísel, které je nainstalováno na odběrném místě, je 
uvedeno na dokladu o montáži měřícího zařízení, potvrzeném konečným zákazníkem. 
3. Měřící zařízení musí v závislosti na svém typu zabezpečit: 

� u typu A: 
o změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na 

vztažné podmínky 
o archivaci naměřených a přepočtených hodnot 
o zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení 
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o dálkový přenos změřených a archivovaných hodnot min. 1x denně. 

� u typu B: 
o změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na 

vztažné podmínky 
o archivaci naměřených a přepočtených hodnot 
o zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení. 

� u typu C: 
o změření objemového průtoku. 

4. PDS může v OM konečného zákazníka používat z provozních důvodů měřidlo vyššího 
typu. 
5. Měření množství plynu se provádí v objemových jednotkách za provozního přetlaku a 
teploty plynu. Naměřený objem je přepočítáván na vztažné (referenční ) podmínky tj.: 

� teplotu plynu + 15 0C (288,15 K), 
� absolutní tlak plynu 101,325 kPa, 
� relativní vlhkost plynu ϕ=0. 

6. Způsob přepočtu naměřeného objemu plynu z provozních podmínek na vztažné 
podmínky určují ISO 12213 a technická pravidla TPG 902 01. 
7. PDS poskytuje následující informace o změřených hodnotách průtoku plynu, 
hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu v rámci standardní služby PLDS: 

� u konečných zákazníků s měřením typu A a ročním odběrem vyšším než 157 500 
MWh každý kalendářní den do 11:00 hod. záznam hodnot odběrů z provozního 
měření v Nm3 za předcházející plynárenský den a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup 

� u konečných zákazníků s měřením typu B a ročním odběrem vyšším než 630 
MWh nejpozději 4. pracovní den plynárenského měsíce hodnoty odběrů 
z provozního měření v Nm3

 za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího 
plynárenského měsíce, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup 

� všem účastníkům trhu nejpozději 5. pracovní den plynárenského měsíce hodnotu 
spalného tepla za předcházející plynárenský měsíc a vážený průměr hodnot 
spalného tepla za předcházejících 12 měsíců a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup 

� všem účastníkům trhu s plynem nejpozději 6. pracovní den průměrné hodnoty 
kvality plynu naměřené v uzlových bodech a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

 
9.4  Provoz m ěřícího za řízení 
1. Vlastník měřícího zařízení zodpovídá za používání pouze schválených měřicích 
zařízení dle obecně závazných právních předpisů. 
 
9.5  Dopočet při poruše m ěřicího za řízení 
1. V případě poruchy plynoměru se použije údaj o naměřeném množství plynu 
plynoměrem záložní řady s měřicím zařízením, pokud je záložní řada na měřicím místě 
instalována. 
2. Pokud je na měřicí stanici instalováno kontrolní měřicí zařízení, jiné než měřící 
zařízení provozovatele soustavy, použije se údaj o množství plynu naměřený na 
kontrolním měřícím zařízení, a to za podmínky, že toto zařízení splňuje podmínky dle  
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obecně závazných právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů. 
3. Pokud nelze z důvodu poruchy měřicího zařízení určit skutečně odebrané množství 
plynu za určité fakturační období, vypočte se odebrané množství plynu dodatečně takto: 
� v případě poruchy plynoměru se vypočte na základě množství plynu dodaného v 

předchozím fakturačním období. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství 
dodaného plynu dodatečně podle odečtu odebraného množství plynu naměřeného v 
následujícím fakturačním období. 

� při poruše přepočítávače se použije údaj o naměřeném množství plynu 
přepočítávače kontrolního měřicího zařízení, pokud toto splňuje podmínky stanovené 
zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii; není-li kontrolní měřicí zařízení instalováno, 
použije se údaj z plynoměru, přepočtený podle naměřených a zaznamenaných dat o 
teplotě a tlaku plynu v plynoměru, přičemž jako střední hodnota teploty a tlaku plynu 
pro přepočet se bere aritmetický průměr zaznamenaných dat po dobu poruchy 
přepočítávače. Dále se pro přepočet použije převrácená hodnota stupně 
kompresibility, zaznamenaná v přepočítávači před vznikem jeho poruchy. Není-li 
možné tyto hodnoty získat použije se průměrný přepočítávací koeficient za adekvátní 
předchozí časové období. 

� při zjištění změny rozdílu mezi stavem počitadla plynoměru a stavem registru 
nepřepočteného objemu plynu na napojeném přepočítávači za vyhodnocované 
období bude odchylka, zjištěná odečtením obou rozdílů korigována průměrným 
přepočítávacím číslem, což je poměr přepočteného objemu plynu ku 
nepřepočtenému objemu plynu za stejné časové období jako vyhodnocované období, 
přičemž za směrodatný se bere údaj plynoměru. 

� při poruše dálkového přenosu, nebo dojde-li k pochybnosti o správnosti přenesených 
dat z měřicí stanice a nebo z měřicího místa, se použije údaj zaznamenaný v archivu 
přepočítávaje k ukončené plynárenské hodině nebo k ukončenému plynárenskému 
dni. 

 
9.6  Dopočet objem ů plynu p ři neoprávn ěném odb ěru 
1. Způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu stanoví obecně 
závazný právní předpis (vyhláška č. 251/2001 Sb.). 
 
9.7  Termíny ode čtů, způsob ode čtů a předávání údaj ů o nam ěřeném množství 
uživateli 
1. U konečných zákazníků s ročním odběrem nad 630 MWh provádí PLDS odečty 
pravidelně jednou měsíčně, nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce. V 
případě nedostupnosti měřícího místa provede PLDS kvalifikovaný odhad spotřeby na 
základě spotřeby stejného měsíce předchozího roku; to neplatí, pokud konečný zákazník 
nahlásí spotřebu. 
2. Má-li konečný zákazník s ročním odběrem nad 630 MWh více měřicích míst, odečtou 
se při kombinaci měření typu B a C nebo A a C všechna měřicí místa jednou měsíčně v 
rámci pravidelného odečtu. 
3. Odečet spotřeby konečných zákazníků s ročním odběrem do 630 MWh se provádí 
zpravidla jednou za 12 měsíců, přičemž nejzazší lhůta k provedení odečtů je jednou za 
18 měsíců. Termín provedení odečtu stanoví PDS. V případě nedostupnosti měřícího 
místa může konečný zákazník nahlásit stav plynoměru sám. Pokud tak neučiní do pěti 
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 dnů od termínu odečtu, stanoví PDS množství plynu propočtem na základě množství 
plynu odebraného za předchozí období s využitím vyhlášky č. 251/2001 Sb. 
4. Údaje o odebraném množství plynu za jednotlivé konečné zákazníky jsou předány 
příslušnému distribuujícímu současně s fakturou. 
5. V případě, že konečný zákazník nebo obchodník s plynem nahlásí PDS stav 
plynoměru při změně ceny distribuce plynu nebo při změně ceny plynu, zaeviduje PDS 
tento odečet v případě, že je PDS doručen nejpozději do 14 kalendářních dnů od této 
změny. 
  
9.8  Stanovení množství plynu p ři ukon čení odb ěru, zm ěně uživatele nebo 
ukon čení smlouvy na distribuci plynu 
1. Množství plynu odebraného konečným zákazníkem při ukončení distribuce plynu do 
OM nebo změně konečného zákazníka v OM se určí odečtem měřicího zařízení. 
2. Ukončí-li PLDS smlouvu o distribuci plynu z důvodu neoprávněné distribuce plynu, 
stanoví se množství plynu odebraného zákazníkem k datu ukončení distribuce odečtem 
měřicího zařízení, jde-li o zákazníka s odběrem nad 630 MWh, jinak výpočtem na 
základě odběrů za předchozí období s využitím vyhlášky č. 251/2001 Sb. 
 
9.9  Způsob rozd ělení dodávky plynu pro kone čného zákazníka do jednotlivých 
měsíců odečtového období 
1. Pro stanovení výše odběru plynu pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 
MWh se použije následující procentuální rozdělení měsíčních množství s uplatněním 
poměrné části u necelých měsíců: 
� koneční zákazníci s ročním odběrem nad 9 450 kWh používající plyn k vytápění nebo 

k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé vody a vařením 
 

měsíc   01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 
 
% 16,72  14,29  11,02  7,94  3,84  1,83  1,62  1,62  5,86  6,83  10,50  17,93 
 

� koneční zákazníci s ročním odběrem do 9 450 kWh rovnoměrným rozdělením odběru 
plynu v průběhu roku. 

 
10. Reklamace 

1. Reklamace je úkon, kterým distribuující požaduje prošetření nebo opravu 
uskutečněných, neuskutečněných nebo chybně uskutečněných činností, které vznikly v 
souvislosti s poskytovanými službami PDS. 
2. Příjem reklamace: 

� písemně nebo e-mailem na formuláři dle bodu 5.. 
3. V případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uplatňuje konečný zákazník 
reklamace na distribuci plynu prostřednictvím svého obchodníka s plynem, v ostatních 
případech přímo u PLDS. 
4. Uplatněná reklamace, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu, nemá 
odkladný účinek na splatnost vyúčtování. 
5. Formulář pro příjem reklamace je zveřejněn na webových stránkách společnosti a 
tvoří  Příloha č.9. 
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11. Okolnosti vylu čující odpov ědnost 

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 
vůli povinné strany a brání jí ve 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. Překážky, které lze dle předchozí 
věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména: 
� stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami 
� teroristický útok 
� války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, 

karanténní omezení, 
� úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy, 
� události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných 

ustanovení energetického zákona 
� přerušení nebo omezení distribuce ze strany PRDS. 
2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka, která vznikla teprve v 
době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, 
dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 
3. Strana, která porušuje povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má 
vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna neprodleně oznámit 
druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění své povinnosti, a 
o jejích důsledcích; zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Jestliže 
povinná strana nesplní oznamovací povinnost dle předchozí věty tohoto odstavce, nebo 
není oprávněné straně oznámení včas doručeno, má poškozená strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vznikla. 
4. Bylo-li porušení povinnosti ze závazkového vztahu způsobeno třetí osobou, které 
povinná strana svěřila plnění své povinnosti, je u povinné strany vyloučena odpovědnost 
jen v případě, kdy je u ní vyloučena odpovědnost dle tohoto článku a třetí osoba by 
rovněž podle tohoto článku nebyla odpovědnou, kdyby oprávněné straně byla přímo 
zavázána místo povinné strany. 

 
12. Mlčenlivost 

1. PDS je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se smlouvy o 
distribuci plynu uzavřené s distribuujícím, jakož i jiných skutečností souvisejících s 
uzavřením a plněním této smlouvy nebo informací souvisejících se službami 
poskytovanými PLDS distribuujícímu (dále jen „důvěrné informace“), a to až do doby, kdy 
se tyto důvěrné informace stanou veřejně známými bez porušení povinnosti PLDS. 
2. PLDS se zejména zavazuje nezpřístupňovat důvěrné informace veřejnosti ani je jinak 
neposkytovat třetím osobám, ledaže byl PDS k takovému zpřístupnění anebo zveřejnění 
důvěrných informací udělen předchozí písemný souhlas distribuujícího. 
3. Povinnost mlčenlivosti podle předchozích odstavců tohoto článku se neuplatní při 
plnění povinnosti PLDS uložené obecně závaznými právními předpisy. 
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13. Závěr 

1. Tento Řád byl zpracován PLDS v souladu s ustanovením § 59 odstavec 8 písmeno x) 
energetického zákona a předložen ke schválení ERÚ, který jej na základě ustanovení § 
17 odstavec 8 písmeno e) schválil. 
2. PLDS zveřejní znění Řádu, včetně změn, na svých webových stránkách. 
3. PLDS je povinen změnit Řád, jestliže je to nutné k dosažení souladu s novou úpravou 
obsaženou v obecně závazném právním předpise. 
4. PLDS je oprávněn změnit Řád, jedná-li se o změnu, která odráží praktické zkušenosti 
s provozem a údržbou distribuční soustavy nebo obchodní zvyklosti zachovávané 
obecně v odvětví distribuce plynu nebo změny v technologii používané při distribuci 
plynu. 
5. PLDS zpřístupní obsah připravované změny alespoň způsobem umožňujícím dálkový 
přístup k informacím (uveřejnění na webových stránkách PLDS), a to nejpozději ve dni, 
kdy předloží návrh na změnu ERÚ ke schválení. Podmínkou účinnosti změny je 
schválení změny ERÚ. 
6. Distribuující má právo odstoupit od smlouvy o distribuci plynu, pokud PLDS změní Řád 
podle ustanovení bodu 4. Distribuující musí oznámit PLDS odstoupení od smlouvy o 
distribuci plynu na základě uvedeného důvodu do 28 kalendářních dnů od účinnosti 
příslušné změny. Odstoupení od smlouvy o distribuci plynu je účinné od 7. kalendářního 
dne po obdržení oznámení o odstoupení PLDS. 
7. Veškeré změny nebo doplnění Řádu jsou předkládány ERÚ a podléhají jeho 
schválení. 
8. Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s distribucí plynu 
PLDS dle tohoto Řádu a smlouvy o distribuci plynu se řídí právním řádem České 
republiky. 
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14. Přílohy 

1. Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy: 
� Příloha č. 1  Kvalitativní parametry distribuovaného plynu 
� Příloha č. 2  Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě 
� Příloha č. 3  Podmínky finanční způsobilosti 
� Příloha č. 4  Žádost o přidělení distribuční kapacity a uzavření 
                                    smlouvy/hromadné smlouvy o distribuci plynu/o změnu smlouvy o  
                                    distribuci plynu 
� Příloha č. 5  Žádost o přerušení nebo omezení distribuce plynu/ukončení     
                                    distribuce  plynu 
� Příloha č. 6  EIC kódy 
� Příloha č. 7  Žádost o zkušební provoz 
� Příloha č. 8  Místa měření kvality plynu 
� Příloha č. 9  Podání reklamace 
� Standard distributora 

 
 
 
 
 
V Jihlavě  leden 2008 
Zpracoval: Ing. Prokeš/567132225 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ing Petr    M a t ě j k a    v.r. 
        ředitel facility 
 
 
 
ŘPLDS schválen Rozhodnutím ERÚ č.j. 00900-3/2008-ERU ze dne 26.5.2008 – podepsal  
Ing. Blahoslav Němeček, oprávněná úřední osoba, místopředseda a ředitel sekce regulace. 


