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1. Úvod 

1.1. Účel Zprávy  
Účelem Zprávy je informovat Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a 
ostatní zainteresované účastníky trhu s elektřinou o stavu realizace Programu opatření, 
respektive opatření v něm obsažených. Tato Zpráva popisuje stav realizace Programu opatření 
v roce 2005.   

1.2. Právní rámec Zprávy 
Právní rámec Programu opatření je dán směrnicí Evropského parlamentu a Evropské rady 
2003/54/EC, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií. Tato Směrnice byla 
do české legislativy implementována přijetím zákona č. 670/2004 Sb., který mění zákon č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Energetický zákon určuje v §25a odst. 4 povinnost provozovatele distribuční soustavy do 
30.dubna vypracovat a zveřejnit Zprávu za předcházející rok. 

E.ON Distribuce, a.s. je držitelem licence na distribuci elektřiny č. 120404389.  

1.3. Struktura Zprávy  
Zpráva pokrývá celý Program opatření a je rozčleněná do následujících oblastí: 

• vnitropodnikové procesy 
• režim nakládání s obchodně citlivými informacemi 
• organizační opatření distributora 
• ostatní. 

2. Revize vnitropodnikových procesů  
V rámci Programu opatření byly v roce 2005 vytipovány z podnikových procesů 
provozovatele distribuční soustavy takové, u kterých by byla v důsledku jednání 
provozovatele distribuční soustavy potenciální možnost zlepšit postavení některého účastníka 
trhu s elektřinou na úkor jiného, zejména pokud jde o přístup do distribuční soustavy a 
využívání služeb provozovatele distribuční soustavy. K těmto procesům byla v případě 
potřeby přijata opatření, která jsou charakterizována věcným i časovým rozsahem (viz tabulka 
č.1).  
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Tabulka č. 1   Opatření : Oblast vnitropodnikových procesů 

Dle Programu opatření  

Podnikový proces  Termín 
realizace 
opatření do  

Stav opatření k 31.12.2005 
Komentář 

Služby call centra 31.12.2005 Realizováno.  

 Zřízeno Call center ( CC ) a Back office jako útvary 
Servisního střediska zákazníků v rámci E.ON Česká 
republika, a.s. jako poskytovatele služeb pro E.ON 
Distribuce, a.s.. Rozsah a úroveň  služeb poskytovaných Call 
centrem je definován příslušnou  SLA přílohou (Service 
Level Agreements – rozsah a úroveň poskytovaných služeb) 
smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a E. ON Česká republika, a.s.  
 Podnikový proces Call center řeší obsluhu a 
vyřizování požadavků zákazníků formou elektronických 
komunikačních kanálů – telefon, fax, e-mail. Na tel. čísle CC 
jsou řešeny veškeré požadavky zákazníků. Dále je zřízena 
samostatná tel. linka distribuce pro non-stop řešení 
poruchových stavů distribuční soustavy.  
 Podnikový proces Back office řeší obsluhu a 
vyřizování požadavků zákazníků formou písemné 
korespondence a osobním kontaktem.   
 Byl vypracován vnitřní předpis řešící podrobný popis 
činností Call center a Back office při obsluze zákazníků a 
upraven na soulad s Programem opatření. Odpovědnosti a 
kompetence Call center a Back office jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem.  

Hromadné dálkové 
ovládání 

31.12.2005 Realizováno.  
      Proces využívání systému hromadného dálkového 
ovládání (HDO) a možnosti přístupu k HDO jsou popsány 
vnitřním předpisem, který je v souladu s Programem opatření. 
      Majetek zastřešující systém HDO byl vložen do 
společnosti E.ON Distribuce, a.s. následujícím procesem: 
Právní oddělení společnosti E.ON Distribuce, a.s. od 
původních vertikálně integrovaných společností Jihočeská 
energetika, a.s. a Jihomoravská energetika, a.s. proběhlo 
primárně postupem vkladu částí podniků, přičemž následně 
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byla struktura zjednodušena a optimalizována procesem 
rozdělení sloučením. 
       Systém HDO je nástrojem ve vlastnictví E.ON 
Distribuce,a.s. ke zprůchodňování distribuční soustavy, řízení 
zátěží a tarifů na odběrných místech distributora. Platnosti 
nízkého tarifu a podmínky přiznání jednotlivých distribučních 
sazeb jsou přesně definovány a zveřejněny na internetových 
stránkách E.ON. 

Tabulka č. 1   Opatření : Oblast vnitropodnikových procesů - pokračování 

Fakturace 
distribuce a 
upomínání plateb 

31.12.2005 Realizováno. 

 Zřízen Billing Center jako útvaru Servisního střediska 
zákazníků v rámci E.ON Česká republika, a.s. jako 
poskytovatele služeb pro E.ON Distribuce, a.s.. Rozsah a 
úroveň  služeb poskytovaných Billing Center je definován 
příslušnou  SLA přílohou (Service Level Agreements – 
rozsah a úroveň poskytovaných služeb) smlouvy o 
poskytování služeb uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a     
E.ON Česká republika, a.s.. 

 Proces Billing Center včetně procesu upomínání 
plateb byl upraven na soulad s Programem opatření. 

Přerušení nebo 
omezení dodávek 
nebo distribuce – 
platební nekázeň 

31.12.2005 Realizováno. 
 Proces přerušení a omezení distribuce z titulu platební 
nekázně zákazníků distribuce je v souladu s požadavky 
Programu opatření. 
 Postup řešení platební nekázně je definován vnitřními 
předpisy poskytovatele služby, E.ON Česká republika, a.s. –
útvary Servisního střediska zákazníků, Asset services 
distribution na základě příslušných SLA příloh (Service Level 
Agreements – rozsah a úroveň poskytovaných služeb) 
smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a E. ON Česká republika, a.s. 

Přerušení nebo 
omezení dodávek 
nebo distribuce – 
technicko-provozní 
nekázeň 

31.12.2005 Realizováno. 

 Proces přerušení a omezení distribuce z titulu 
technicko-provozní nekázně zákazníků distribuce je v souladu 
s požadavky Programu opatření. 
 Postup řešení technicko-provozní nekázně je 
definován vnitřními předpisy poskytovatele služby, E.ON 
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Česká republika, a.s. –útvary  Asset oparation, Asset strategy, 
Asset services distribution, Servisního střediska zákazníků, na 
základě příslušných SLA příloh (Service Level Agreements – 
rozsah a úroveň poskytovaných služeb) smlouvy o 
poskytování služeb uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a     
E. ON Česká republika, a.s. 

Změna dodavatele 30.9.2006 Postupováno v souladu s Programem opatření 

 Řešeno v projektu ZIS II CK – zákaznický informační 
systém, cílový koncept, který zahrnuje scénáře obsluhy 
jednotlivých typů zákazníků včetně změny dodavatele. Je při 
něm postupováno v souladu s Programem opatření tak, aby 
byl předepsaný termín splněn. 

 
Tabulka č. 1   Opatření : Oblast vnitropodnikových procesů - dokončení 

Komunikace se 
zákazníky 
distribuce 

31.12.2005 Realizováno. 
 Komunikace (včetně řešení stížností) se zákazníky 
distribuce je řešena a zajištěna v rámci procesů útvarů 
Servisního střediska zákazníků – Call center (tel., e-mail, 
fax,) , Back office (písemný styk, kontaktní místa ) a Asset 
operation, Asset strategy  na základě příslušných SLA příloh 
(Service Level Agreements – rozsah a úroveň poskytovaných 
služeb) smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a E.ON Česká republika, a.s.  
 Byl vypracován vnitřní předpis řešící podrobný popis 
činností Call center a Back office při obsluze zákazníků a 
upraven na soulad s Programem opatření. Odpovědnosti a 
kompetence Call center a Back office jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem. 

Porušení smluvních 
podmínek 
distribuce elektřiny 

31.12.2005 Realizováno.  
 Zřízena Energetická kontrola jako útvar Energy 
management v rámci E.ON Česká republika, a.s. jako 
poskytovatele služeb pro E.ON Distribuce, a.s.. Rozsah a 
úroveň  služeb poskytovaných útvarem Energy management, 
Energetická kontrola je definován příslušnou  SLA přílohou 
(Service Level Agreements – rozsah a úroveň poskytovaných 
služeb) smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a E. ON Česká republika, a.s.  
 Byl vypracován systém vnitřních předpisů útvaru 
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Energy management a útvaru Energetická  kontrola a upraven 
na soulad s Programem opatření a platnou legislativou. 
 Odpovědnosti a kompetence útvarů Energy 
management a Energetická kontrola jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem. 

2.1. Shrnutí 
Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti vnitropodnikových procesů bylo v rámci Programu 
opatření přijato 8 opatření. Z těchto opatření 

• je v souladu s přijatým Programem opatření zrealizováno celkem 7 opatření 
• v případě 1 opatření je postupováno v souladu s Programem opatření tak, aby byl 

předepsaný termín splněn. 
• u žádného z opatření nedošlo oproti přijatému Programu opatření k posunu plnění 

3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi 
 
V rámci Programu opatření byla v roce 2005 stanovena pravidla pro zpřístupňování informací 
účastníkům trhu neznevýhodňujícím způsobem. 
Předmětem přijímaných opatření jsou informace, kterými disponuje provozovatel distribuční 
soustavy, a které vznikají při jeho procesech, jejichž poskytnutí pouze některým účastníkům 
trhu s elektřinou by znamenalo pro tyto účastníky konkurenční výhodu. Tyto informace jsou 
rozděleny do tří skupin s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění a 
informačního oddělení: 

• utajené informace, 
• smluvní informace,  
• veřejné informace. 

3.1. Utajené informace 
Cílovým stavem pro tuto skupinu informací je zajištění, že tyto informace nemůže získat cizí 
osoba. Za cizí osobu se považují i ostatní společnosti v rámci skupiny E.ON Czech Holding 
AG s výjimkou společností, které poskytují podporu E.ON Distribuce, a.s., a to za 
předpokladu, že existuje smluvní závazek, že tyto informace mohou být použity výhradně za 
účelem poskytnutí služeb E.ON Distribuce, a.s.. Opatření v oblasti utajených informací jsou 
uvedeny v tabulce č.2. 

Tabulka č. 2  Opatření : Oblast utajených informací 
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Dle Programu opatření  

Podnikový proces  Termín 
realizace 
opatření do  

Stav opatření k 31.12.2005 
Komentář  

Příprava provozu 30.6.2006 Realizováno.  

 Proces plánování a přípravy provozu distribuční 
soustavy a s tím související informace (provozní plány) je 
v souladu s požadavky Programu opatření a  tyto informace 
nejsou sdělovány třetím stranám.  
 Postup získávání a sdílení informací o přípravě 
provozu je definován vnitřními předpisy poskytovatele 
služby, E.ON Česká republika, a.s. – útvary Asset strategy, 
Asset operation, Asset services distribution, na základě 
příslušných SLA příloh (Service Level Agreements – rozsah a 
úroveň poskytovaných služeb) smlouvy o poskytování služeb 
(SoPS) a vlastní SoPS uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a 
E.ON Česká republika, a.s. 
  Informace týkající se plánovaného vypínání jsou však 
v souladu s Programem opatření a platnou legislativou 
zveřejňovány na webových stránkách E.ON a dále způsobem 
dle příslušného vnitřního předpisu, týkajícího se oznamování 
omezení nebo přerušení dodávky elektřiny zákazníkům. 

 
Tabulka č. 2  Opatření : Oblast utajených informací - pokračování 

Kontakty 
distributora 

30.9.2006 Postupováno v souladu s Programem opatření  

 Je postupováno v souladu s Programem opatření tak, 
aby byl předepsaný termín splněn. Smluvní (zákaznické) a 
dotčené pracovní kontakty distributora nejsou zveřejňovány. 
  Kontakty distributora na procesně vázané organizace a 
štáby (ERÚ, OTE, statutární zastupitelstva, krizové štáby, 
apod.) jsou vnitropodnikově zabezpečeny a spravovány. 

Archiv distribuce 31.12.2005 Realizováno.  

 Systém sdílení, pohybu a archivace dokumentů 
(smlouvy, stanoviska, vyjádření, apod.) související 
s poskytováním distribuce je řešen v souladu s platnou 
legislativou a vnitřními předpisy - Spisovým a skartačním 
řádem.  
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 Byl zřízen samostatný archiv Servisního střediska 
zákazníků a je provozován všeobecný sdílený archiv 
společnosti na základě příslušných SLA příloh (Service Level 
Agreements – rozsah a úroveň poskytovaných služeb) 
smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a E. ON Česká republika, a.s.  
 Nakládání s archivovanými informacemi a dokumenty 
je organizačně zabezpečeno a spravováno v souladu 
s Programem opatření. 
  Proces sdílení archivovaných informací a způsob 
přístupových oprávnění je řešen interním pokynem a SW 
aplikací AGNES, které jsou v souladu s požadavky Programu 
opatření. 

Informace na 
papírovém nosiči 
na pracovišti 
distributora 

31.12.2005 Realizováno.  
 Zpracován a vydán příkaz E.ON Distribuce, a.s. 
definující opatření proti neoprávněným přístupům k utajeným 
informacím na papírových a jiných nosičích na pracovištích 
distributora.  

Přístup do 
informačních 
systémů 

31.12.2005 Realizováno.  

 Přístupy do informačních systémů jsou zabezpečeny a 
poskytovány v souladu s Programem opatření dle požadavků 
distributora. Správou a bezpečností přístupů do IS je na 
základě příslušné SLA přílohy  (Service Level Agreements – 
rozsah a úroveň poskytovaných služeb) smlouvy o 
poskytování služeb  pověřena  E.ON Česká republika, a.s. - 
útvar CIO.  
 Útvarem Řízení rizik a interní audit je pravidelně 
prováděna kontrola, vyhodnocování a reporting případného 
narušení systému či neoprávněných přístupů. 

3.2. Smluvní informace 
Cílovým stavem pro tuto skupinu informací je zajištění, že tyto informace jsou poskytovány 
ve stejném rozsahu všem dotčeným smluvním partnerům provozovatele distribuční soustavy 
stejné kategorie.  Opatření v oblasti smluvních informací jsou uvedeny v tabulce č.3. 

Tabulka č. 3   Opatření :Oblast smluvních informací 

Dle Programu opatření  
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Podnikový proces  Termín 
realizace 
opatření do  

Stav opatření k 31.12.2005 

Komentář  

Obchodní partner 
divize Distribuce 

31.12.2005 Realizováno.  
 Požadavky a evidenci obchodních partnerů zajišťují 
a řeší útvary Servisního střediska zákazníků - Call center a 
Back office a útvar CIO, který zajišťuje informační systém 
včetně příslušných přístupů. Uvedené útvary působí v rámci 
poskytovatele služeb E.ON Česká republika, a.s.  pro E.ON 
Distribuce, a.s.. Rozsah a úroveň služeb poskytovaných Call 
centrem je definován příslušnou SLA přílohou (Service 
Level Agreements) smlouvy o poskytování služeb uzavřené 
mezi E.ON Distribuce, a.s. a   E.ON Česká republika, a.s. .  
 Je vypracován vnitřní předpis řešící podrobný popis 
činností Call center a Back office při obsluze zákazníků a 
upraven na soulad s Programem opatření. Odpovědnosti a 
kompetence Call center a Back office jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem.  
 Přístupy do informačních systémů jsou zabezpečeny 
a poskytovány v souladu s Programem opatření dle 
požadavků distributora. Útvarem Řízení rizik a interní audit 
je prováděna pravidelná kontrola, vyhodnocování a 
reporting případných narušení systému či neoprávněných 
přístupů. 
 

Odběrné místo 31.12.2005 Realizováno.  

 Evidenci odběrných míst a údajů o odběrných 
místech zajišťují a řeší útvary Servisního střediska 
zákazníků - Call center a Back office a útvar CIO, který 
zajišťuje informační systém včetně příslušných přístupů. 
Uvedené útvary působí v rámci poskytovatele služeb E.ON 
Česká republika, a.s.  pro E.ON Distribuce, a.s.. Rozsah a 
úroveň  služeb poskytovaných Call centrem je definován 
příslušnou  SLA přílohou (Service Level Agreements) 
smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a   E.ON Česká republika, a.s..   
 Je vypracován vnitřní předpis řešící podrobný popis 
činností Call center a Back office při obsluze zákazníků a 
upraven na soulad s Programem opatření.  
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 Odpovědnosti a kompetence Call center a Back 
office jsou definovány příslušným organizačním manuálem. 
 Přístupy do informačních systémů jsou zabezpečeny 
a poskytovány v souladu s Programem opatření dle 
požadavků distributora. Útvarem Řízení rizik a interní audit 
je prováděna pravidelná kontrola, vyhodnocování a 
reporting případných narušení systému či neoprávněných 
přístupů. 

Neplánované 
výpadky dodávek  

31.12.2005 Realizováno.  

  Evidenci neplánovaných výpadků dodávek zajišťují 
útvary Servisního střediska zákazníků - Call center a Back 
office a útvar CIO, který zajišťuje informační systém včetně 
příslušných přístupů. Uvedené útvary působí v rámci 
poskytovatele služeb E.ON Česká republika, a.s.  pro E.ON 
Distribuce, a.s.. Rozsah a úroveň služeb poskytovaných Call 
centrem je definován příslušnou SLA přílohou (Service 
Level Agreements) smlouvy o poskytování služeb uzavřené 
mezi E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Česká republika, a.s..  
 Je vypracován vnitřní předpis řešící podrobný popis 
činností Call center a Back office při obsluze zákazníků a 
upraven na soulad s Programem opatření. Odpovědnosti a 
kompetence Call center a Back office jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem.  
 Přístupy do informačních systémů jsou zabezpečeny 
a poskytovány v souladu s Programem opatření dle 
požadavků distributora. Útvarem Řízení rizik a interní audit 
je prováděna pravidelná kontrola, vyhodnocování a 
reporting narušení systému či neoprávněných přístupů. 
 

Smlouvy na 
distribuci 

30.4.2005 Realizováno.  
 Smlouvy na distribuci zajišťují a řeší útvary 
Servisního střediska zákazníků - Call center a Back office a 
útvar CIO, který zajišťuje informační systém včetně 
příslušných přístupů. Uvedené útvary působí v rámci 
poskytovatele služeb E.ON Česká republika, a.s.  pro E.ON 
Distribuce, a.s.. Rozsah a úroveň služeb poskytovaných Call 
centrem je definován příslušnou SLA přílohou (Service 
Level Agreements) smlouvy o poskytování služeb uzavřené 
mezi E.ON Distribuce, a.s. a   E.ON Česká republika, a.s..  
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 Je vypracován vnitřní předpis řešící podrobný popis 
činností Call center a Back office při obsluze zákazníků a 
upraven na soulad s Programem opatření. Odpovědnosti a 
kompetence Call center a Back office jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem.  
 Smlouvy na distribuci odběratelů kategorie A a B 
řeší přímo E.ON Distribuce, a.s.  
 Přístupy do informačních systémů jsou zabezpečeny 
a poskytovány v souladu s Programem opatření dle 
požadavků distributora. Útvarem Řízení rizik a interní audit 
je prováděna pravidelná kontrola, vyhodnocování a 
reporting narušení systému či neoprávněných přístupů. 
 

Stížnosti  31.12.2006 Postupováno v souladu s Programem opatření  
 Je postupováno v souladu s Programem opatření tak, 
aby byl předepsaný termín splněn. 
 E.ON Distribuce, a.s. má vypracován systém 
evidence a řešení stížností distribuce včetně příslušného 
vnitřního předpisu, který  je v souladu s platnou legislativou, 
zejména vyhl. 540/2005 Sb. 
 Evidenci a roztřídění stížností řešiteli zajišťují útvary 
Servisního střediska zákazníků - Call center a Back office, 
útvar CIO zajišťuje informační systém včetně příslušných 
přístupů. Uvedené útvary působí v rámci poskytovatele 
služeb E.ON Česká republika, a.s.  pro E.ON Distribuce, 
a.s.. Rozsah a úroveň služeb poskytovaných Call centrem je 
definován příslušnou SLA přílohou (Service Level 
Agreements) smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi 
E.ON Distribuce, a.s. a   E.ON Česká republika, a.s..  
 Je vypracován vnitřní předpis řešící podrobný popis 
činností Call center a Back office při obsluze zákazníků a 
upraven na soulad s Programem opatření. Odpovědnosti a 
kompetence Call center a Back office jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem. 
 Přístupy do informačních systémů jsou zabezpečeny 
a poskytovány v souladu s Programem opatření dle 
požadavků distributora. Útvarem Řízení rizik a interní audit 
je prováděna pravidelná kontrola, vyhodnocování a 
reporting narušení systému či neoprávněných přístupů. 
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 E.ON Distribuce,a.s. přímo zajišťuje  sumární 
vyhodnocování, statistiku a reporting stížností. 
 

Množství 
distribuované 
elektřiny 

30.6.2006 Postupováno v souladu s Programem opatření  
 Je postupováno v souladu s Programem opatření tak, 
aby byl předepsaný termín splněn. 
 Řešeno v projektu ZIS II, CK – zákaznický 
informační systém, cílový koncept. 
 Data, související s legislativní povinností 
distributora, která jsou předávána na OTE, ČEPS 
(dispečinky), apod. jsou řádně zabezpečena tak, aby byly 
dodrženy podmínky dle Programu opatření. 

 
Tabulka č. 3   Opatření :Oblast smluvních informací - pokračování 

Třída TDD/hodnota 
plánované spotřeby 

31.12.2005 Realizováno.  
 Proces stanovení a přiřazení TDD a reporting vůči 
ERÚ zajišťuje útvar Řízení měření a odečtů jako útvar 
Energy management v rámci E.ON Česká republika, a.s. 
jako poskytovatele služeb pro E.ON Distribuce, a.s.. Rozsah 
a úroveň služeb poskytovaných útvarem Energy 
management, Řízení měření a odečtů je definován 
příslušnou  SLA přílohou (Service Level Agreements – 
rozsah a úroveň poskytovaných služeb) smlouvy o 
poskytování služeb uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a    
E. ON Česká republika, a.s.  
 Byl vypracován systém vnitřních předpisů útvaru 
Energy management a útvaru Řízení měření a odečtů a 
upraven na soulad s Programem opatření a platnou 
legislativou.  
 Odpovědnosti a kompetence útvarů Energy 
management a Řízení měření a odečtů jsou definovány 
příslušným organizačním manuálem.  
 Kontrolu a přípravu dat pro provedení odhadů 
plánované spotřeby pro TDD zabezpečuje útvar Billing 
Center jako útvaru Servisního střediska zákazníků v rámci 
E.ON Česká republika, a.s. jako poskytovatele služeb pro 
E.ON Distribuce, a.s.. Rozsah a úroveň služeb 
poskytovaných Billing Center je definován příslušnou  SLA 
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přílohou (Service Level Agreements – rozsah a úroveň 
poskytovaných služeb) smlouvy o poskytování služeb 
uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Česká 
republika, a.s.. 
 Vlastní přiřazení TDD je prováděno v informačním 
zákaznickém systému (IS), který je ve správě útvaru CIO, 
který dle pokynů distributora zajišťuje i správu přístupových 
oprávnění do IS. 

Platby za distribuci 30.9.2006 Postupováno v souladu s Programem opatření  

Je postupováno v souladu s Programem opatření tak, aby byl 
předepsaný termín splněn.  
 V roce 2005 se postupovalo v souladu s platnou 
legislativou a platnými cenovými rozhodnutími, a to jak pro 
skupinu oprávněných zákazníků, tak i pro skupinu 
chráněných zákazníků (domácnosti). 
 Cílové řešení bude zajištěno a je popsáno v projektu 
ZIS II, CK – zákaznický informační systém, cílový koncept. 
  

3.3. Veřejné informace 
 

Cílovým stavem pro tuto skupinu informací je zajištění, že tyto informace jsou veřejně 
přístupné každému zájemci. Opatření v oblasti veřejných informací jsou uvedeny v tabulce 
č.4. 

Zveřejnění informací je zajišťováno umístěním informací na webovém portálu na adrese 
www. eon. cz  

Tabulka č. 4   Opatření : Oblast veřejných informací 

Dle Programu opatření  

Podnikový proces  Termín 
realizace 
opatření do  

Stav opatření k 31.12.2005 

Komentář  

Informace ( pravidla 
provozování distribuční 
soustavy, formuláře 
žádostí o připojení a o 
poskytnutí distribuce, 

Realizováno Realizováno.  
 Na internetových stránkách www.eon.cz jsou 
zveřejněny veškeré uvedené informace. 
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obchodní podmínky pro 
poskytnutí distribuce) 
Nové investice 31. 12. 2005 Realizováno.  

 Informace o plánovaných investicích a 
rozvoji distribuční soustavy jsou uvedeny na 
internetových stránkách www.eon.cz ve složce 
Společnost-Dokumenty a formuláře 

Popis elektrizační 
soustavy 

31.12.2005 Realizováno.  
 Popis elektrizační soustavy je k dispozici na 
internetových stránkách www.eon.cz ve složce 
Společnost-Dokumenty a formuláře.  
 V případě konkrétního požadavku na 
vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy je 
standardně zajištěno poskytnutí informace 
z grafického informačního systému (GIS) 
provozovatele distribuční soustavy.  

 
 
 

3.4. Změna smluvních ustanovení (ustanovení o mlčenlivosti a 
důvěrných informacích) 

 
Nedílnou součástí Programu opatření je prověření a v případě potřeby i doplnění ustanovení o 
mlčenlivosti/důvěrných informací do smluvních vztahů společnosti E.ON Distribuce a.s. Za 
smluvní vztahy jsou považovány zejména smluvní vztahy obchodního charakteru, smlouvy 
pracovně-právního charakteru a smlouvy o výkonu funkce. Opatření v oblasti změny 
smluvních ustanovení jsou uvedeny v tabulce č.5. 

 

Tabulka č.  5   Opatření : Oblast změny smluvních ustanovení 

Dle Programu opatření  

Podnikový proces  Termín 
realizace 
opatření do  

Stav opatření k 31.12.2005 
Komentář  

Závazek důvěrnosti pro 
šechn aměstnance

31.12.2005 Realizováno.  
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všechny zaměstnance, 
manažery a členy 
statutárního orgánu 

 Manažeři, členové statutárního orgánu a 
všichni zaměstnanci E.ON Distribuce, a.s. byli 
prokazatelně seznámeni s pracovním řádem, který 
obsahuje příslušná ustanovení. 

Závazek důvěrnosti pro 
všechny dodavatele služeb, 
provozovatele přenosové 
soustavy a provozovatele 
distribučních soustav a 
společnost Operátor trhu 
s elektřinou, a.s. 

31. 12. 2006 Postupováno v souladu s Programem opatření  

 Je postupováno v souladu s Programem 
opatření tak, aby byl předepsaný termín splněn. 
 E.ON Česká republika, a.s. jako 
poskytovatel služeb pro E.ON Distribuce, a.s. má 
uzavřenu s E.ON Distribuce, a.s.  smlouvu o 
poskytování služeb (SoPS), která obsahuje 
příslušná ustanovení týkající se mlčenlivosti o 
obchodně citlivých informacích. 

 
 
 

3.5. Shrnutí 
Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti nakládání s obchodně citlivými informacemi bylo 
v rámci Programu opatření přijato 18 opatření. Z těchto opatření  

• je v souladu s přijatým Programem opatření zrealizováno celkem 13 opatření 
• v případě 5 opatření je postupováno v souladu s Programem opatření tak, aby byl 

předepsaný termín splněn. 
• u žádného z opatření nedošlo oproti přijatému Programu opatření k posunu plnění 

 

4. Organizační opatření   
 

Klíčovým organizačním opatření je právní nezávislost provozovatele distribuční soustavy od 
ostatních činnost vertikálně integrovaného podnikatele. E.ON Distribuce, a.s. vystupuje jako 
samostatný právní subjekt plnohodnotně plnící povinnosti držitele licence na distribuci 
elektřiny od 1. 1. 2005.  
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Část povinností provozovatele distribuční soustavy je prostřednictvím smluv obsahujících 
závazek zachovávat důvěrnost zajištěna přes jiné společnosti v rámci skupiny E.ON Czech 
Holding AG. V rámci skupiny E.ON Czech Holding AG působí následující společnosti: 

1. E.ON Distribuce, a.s. 
     2. E.ON Energie, a.s. 
     3. E.ON Česká republika, a.s. 
Součástí Programu opatření jsou organizační opatření na zajištění nezávislosti provozovatele 
distribuční soustavy, která jsou charakterizována věcným a časovým rozsahem. Organizační 
opatření jsou uvedeny v tabulce č.6.  

Tabulka č.  6    Opatření : Oblast organizačních opatření 

Dle Programu opatření  

Podnikový proces  Termín 
realizace 
opatření do  

Stav opatření k 31.12.2005 

Komentář  

Omezení při obsazování 
vedoucích pozic 

Realizováno Realizováno.  
 Jsou přijata opatření v souladu 
s Programem opatření a platnou legislativou. 

Odměňování  31.12.2006 Postupováno v souladu s Programem opatření  

 Je postupováno v souladu s Programem 
opatření tak, aby byl předepsaný termín splněn. 
 Požadavky na systém odměňování, jak 
managementu, tak ostatních pracovníků distribuce, 
návaznosti na Kolektivní smlouvu, systém odměn – 
stanovení cílů (měsíční, kvartální, roční) jsou 
projednávány, řešeny a zabezpečeny s útvarem 
Lidských zdrojů (HR) tak, aby byly splněny 
podmínky Programu opatření. Rozsah a úroveň 
služeb poskytovaných útvarem HR je definován 
příslušnou SLA přílohou (Service Level 
Agreements – rozsah a úroveň poskytovaných 
služeb) smlouvy o poskytování služeb uzavřené 
mezi E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Česká 
republika, a.s.. 
 

 
Tabulka č.  6    Opatření : Oblast organizačních opatření - pokračování 
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Nezávislost rozhodování o 
distribuci 

31.12.2006 Postupováno v souladu s Programem opatření  

 Je postupováno v souladu s Programem 
opatření tak, aby byl předepsaný termín splněn. 
 Jsou rozpracovány vnitřní předpisy týkající 
se plánování realizace investiční výstavby a 
controllingu a jsou realizovány postupné kroky tak, 
aby byl předepsaný termín splněn. 

Vlastnické podíly  Realizováno Realizováno.  
 Jsou přijata opatření v souladu 
s Programem opatření a platnou legislativou. 

4.1. Shrnutí 
Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti organizačních opatření byla v rámci Programu 
opatření přijata 4 opatření. Z těchto opatření  

• jsou v souladu s přijatým Programem opatření zrealizovány celkem 2 opatření 
• v případě 2 opatření je postupováno v souladu s Programem opatření tak, aby byl 

předepsaný termín splněn. 
• u žádného z opatření nedošlo oproti přijatému Programu opatření k posunu plnění 

5. Ostatní 

5.1. Schválení Programu opatření 
Program opatření byl schválen statutárními orgány dne 29. 3. 2005.  

5.2. Závaznost Programu opatření a seznámení zaměstnanců 
s Programem opatření 

Program opatření se stal závazným pro zaměstnance E.ON Distribuce, a.s. prostřednictvím 
usnesení představenstva společnosti E.ON Distribuce, a.s. (březen 2005). Vedle toho byli 
zaměstnanci E.ON Distribuce, a.s. bezprostředně po uveřejnění a schválení Programu opatření 
seznámeni s povinnostmi distributora a 10/2005 byli prokazatelně proškoleni o principech 
nediskriminace a o samotném programu opatření.  
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5.3. Kontrola dodržování 
Usnesením představenstva byla vytvořena funkce/role Compliance officer. Compliance 
officer odpovídá za implementaci Programu opatření, dodržování přijatých opatření a 
zpracování zprávy podle § 25a odst. 4, energetického zákona. Povinnosti a pravomoci 
Compliance officera jsou upraveny vnitropodnikovou směrnicí E.ON Distribuce, a.s. č. ECD-
SM-004.0 Způsob provádění kontrol plnění Programu opatření.  
Complianc officer v průběhu roku (2005) zajišťoval zejména následující úlohy: 

• definoval, zadal a delegoval úkoly vyplývající z Programu opatření a z interních 
dílčích detailních opatření (Karty úkolů). 

• prováděl kontroly na dodržování přijatých opatření a úkolů 

• prováděl kontroly na průběh implementace Programu opatření 

• zpracovával příslušná zadaná opatření 

• zpracovával pravidelné reporty o stavu plnění Programu opatření, které předkládal 
představenstvu a managementu E.ON Distribuce, a.s. 

• zajišťoval podklady pro zpracování „Zprávy…“ a její předání MPO a ERÚ 

•  

5.4. Stížnosti a podněty 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. má definována pravidla na evidenci a prověřování 
stížností/podnětů týkajících se plnění povinností provozovatele distribuční soustavy.  

 
 

 
 
Tabulka č.  7    Opatření : Přehled stížností na diskriminaci 

Stížnosti / podněty týkající se požadavku nediskriminačního chování 

Vyřízené Přijaté 
Oprávněné Popis 

přijatých 
opatření 

Neoprávněné 
Zbývá k vyřízení 

0 0 n/a 0 0 
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5.5. Schválení a zveřejnění Zprávy  
Zpráva byla schválena statutárními orgány společnosti, a.s. dne 20. dubna 2006.  

Následně byla Zpráva v souladu s energetickým zákonem předána Energetickému 
regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně byla zveřejněna s možností 
dálkového přístupu na webovém portálu na adrese www. eon.cz. 
  
V Brně dne 20. dubna 2006 


