
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

INFORMACE PRO MINISTRA Dne: 9. února 1999 

 Čj.           

 Vyřizuje: Ing. Krejzl l.: 3183 

 PID: MIPOX      
 

Věc: Gazifikace obce Velké Popovice 

Informace a návrhy opatření: 

 

 Privátní česká plynárenská a. s.  požádala MPO o změnu státní autorizace pro 

podnikání v energetických odvětvích dle zákona č. 222/1994 Sb., na vymezené území - obec 

Velké Popovice pro skupinu 22, tj. rozvod plynu. K žádosti byly kromě předepsaných 

formulářů přiloženy doklady o finančních a materiálních předpokladech firmy k výkonu 

činnosti na území obce. Kompletní žádost je přiložena k této informaci. 

 

 Protože na témže území podniká i Středočeská plynárenská a. s., bylo vyvoláno 

jednání mezi všemi zainteresovanými subjekty, tj. MPO, Státní energetickou inspekcí a dále 

Privátní českou plynárenskou a.s., Středočeskou plynárenskou a.s., Pivovarem Velké 

Popovice  a obcí Velké Popovice  s cílem zjistit, zda technické a majetkové poměry 

umožňují podnikání dvou plynárenských subjektů na území poměrně malé obce. 

 

 Byly sepsány dva zápisy a zpracována přehledná situace plynovodní sítě v obci. 

Všechny dokumenty jsou přiloženy. 

 

Z nich vyplývá následující:  

 Páteřní řady sítě (tj. vysokotlaká přípojka do obce, vysokotlaká regulační stanice 

a středotlaký rozvod do pivovaru a k čistírně odpadních vod pro pivovar) byly 
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vybudovány v roce 1991 nákladem pivovaru a nezkolaudované byly fyzicky předány   

Středočeským plynárnám - což byl tehdy odštěpný závod Českých plynárenských podniků 

s.p. K tomu Středočeská plynárenská a.s. doložila dne 8. 2. 1999  doklady, které jsou 

přiloženy k této informaci. 

 Tyto doklady ovšem svědčí o tom, že stavby nebyly  ke dni převzetí zkolaudovány a tudíž 

nemohly být vtěleny do kmenového jmění nově vzniklé Středočeské plynárenské a.s. a 

tudíž do doby kolaudace v roce 1996 musely být nutně v majetku pivovaru, který je v 

roce 1996 prodal Privátní české plynárenské a.s. za téměř 6 mil. Kč.  

 Obec ze svých prostředků vybudovala návazné distribuční plynovody v ulicích a část 

prodala po kolaudaci Privátní české plynárenské a.s., která jí nabídla lepší podmínky než 

Středočeská plynárenská a.s. Část plynovodů dosud obec vlastní. Navíc část distribučních 

plynovodů vybudovala Středočeská plynárenská a.s.   

Všichni, kteří současný stav - dobře patrný z přiložené situace - způsobili,  nyní žádají, aby 

MPO přijalo účinné a rychlé opatření k nápravě stavu, tj. aby zejména rychle rozhodlo o 

udělení či neudělení změny autorizace pro Privátní českou plynárenskou a.s. pro vymezené 

území obce.  

 Celá věc má však i další, neopominutelné aspekty, které přesahují kompetenci 

Energetické regulační správy. Vydáním standartní autorizace pro Privátní českou 

plynárenskou a.s. bude vytvořen precedens pro postup nově vzniklých distribučních subjektů  

při prolomení lokálních monopolů, dosud působících na vymezených územích, kryjících se s 

bývalými kraji. Tento stav bude do budoucna žádoucí, ale v  současné době, kdy na jedné 

straně dochází k výkupu akcií těchto společností s cílem vytvořit kontrolní balík akcií pro 

možnost dobré prodejní ceny strategickému partnerovi, může být kontraproduktivní určité 

snížení hodnoty Středočeské plynárenské a.s., na což jejich zástupci důrazně upozornili. 

Zástupci Privátní české plynárenské a.s. ovšem na druhé straně upozornili na negativní 

dopady vůči zahraničním investorům, kdyby byl zpochybněn rovný přístup všech žadatelů o 

státní autorizaci, která je ze zákona č.222/1994 Sb. nároková po splnění zákonných 

podmínek  

 

Celou věc jsme proto předali též k posouzení odboru plynárenství a kapalných paliv. 
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Možná řešení :    

a) převedení všech plynárenských zařízení v obci do majetku a správy jedné ze společností 

a podnikání jednoho subjektu v obci, 

b) další možností je vytvoření dělících měřících míst na síti ci a podnikání obou subjektů v 

obci, oba by měly autorizaci na vymezené území obce. 

 

 

Návrh opatření : 

 

1. Vzít tuto informaci na vědomí. 

2. Svolat k panu ministrovi jednání za účasti Energetické regulační správy, odboru 

plynárenství a kapalných paliv a odboru energetické politiky s přizváním generálních 

ředitelů Středočeské plynárenské a. s., a Privátní české plynárenské a. s.  

3. Na tomto jednání vyzvat obě plynárenské společnosti aby v zájmu udržení svého dobrého 

jména nalezli smírné řešení věci s ohledem na prospěch odběratelů plynu.  

 


