
Pravidelný workshop pro obchodníky

1., 2. 12. 2021
on-line (MS Teams)



13:00 – 13:10 zahájení workshopu, úvodní slovo Martin Marada, Pavel Čada

13:10 – 13:25 vyhodnocení zpětné vazby (dotazník) Dominik Kunc
13:25 – 13:55 novinky na distribučním portále Distribuce24 Dominik Kunc
13:55 – 14:05 nové formuláře pro SOP na webu Zuzana Vrátná
14:05 – 14:15 novinky a aktuality na hladině NN Hana Rozbořilová
14:15 – 14:35 novinky a aktuality na hladině VN Martin Jorda
14:35 – 14:50 novinky v rámci komodity plyn Václav Pech

14:50 – 15:30 diskuse, závěr

Harmonogram, středa 1. 12.



9:00 – 9:10 zahájení workshopu, úvodní slovo Martin Marada, Pavel Čada

9:10 – 9:25 vyhodnocení zpětné vazby (dotazník) Dominik Kunc
9:25 – 9:55 novinky na distribučním portále Distribuce24 Dominik Kunc
9:55 – 10:05 nové formuláře pro SOP na webu Zuzana Vrátná

10:05 – 10:15 novinky a aktuality na hladině NN Hana Rozbořilová
10:15 – 10:35 novinky a aktuality na hladině VN Martin Jorda
10:35 – 10:50 novinky v rámci komodity plyn Václav Pech

10:50 – 11:30 diskuse, závěr

Harmonogram, čtvrtek 2. 12.



Úvodní slovo

→ Pavla Čady, místopředsedy představenstva EG.D, a.s.

→ Martina Marady, vedoucího sekce Řízení služeb distribuční soustavy



Prezentující
Martin Marada
Vedoucí sekce 
Řízení služeb DS

Hana Rozbořilová
Vedoucí služeb 
pro retail-
elektřina

Zuzana Vrátná
Management 
připojování a 
přeložek

Martin Jorda
Vedoucí
služeb pro 
business-
elektřina

Václav Pech
Vedoucí 
služeb pro 
plyn

Dominik Kunc
Podpora 
zákaznických 
systémů



Možnost dotazů
→ Emailem na distribuce24@egd.cz (předmět: workshop).
→ Do chatu Teams schůzky.
→ Přihlášením se a vyčkáním na vyzvání k dotazu (odtlumení mikrofonu).

Vybrané (opakující se nebo důležité) komentáře a připomínky
→ Řešení SOP (formulář, portál),
→ hledání daňových dokladů dle čísla daň. dokladu (nouzové řešení: ctrl+f),
→ možnost komunikace přes DIPO,
→ exporty zákazníků,
→ nejasné důvody zamítnutí, upozornění,
→ zadání kontaktu na zákazníka bez žádosti,
→ stažení dat za zákazníka, počáteční stav měřidla,
→ termín SZ přes portál,
→ vstupní kontroly.

Organizace, Vyhodnocení zpětné vazby (dotazník)

mailto:distribuce24@egd.cz


Žádost o změnu smlouvy o připojení pro změnu rezervovaného příkonu na NN 
(SOP změna hl. jističe)

→ Na portále D24 cca od poloviny letošního roku,
→ je možné zadat za zákazníka na základě plné moci přiložené k žádosti,
→ stavy řešení v detailu žádosti (+realizace díla, financování, splnění tech. podmínek),
→ vyplněné kontakty musí patřit zákazníkovi (platí i pro ostatní žádosti!),
→ nově připravujeme možnost nechat zaslat SOP k podpisu na zákazníka,
→ podrobněji popsáno  v uživatelské příručce.

Novinky na distribučním portále Distribuce24



Odmazávání starých žádostí a neaktivních účtů (z důvodu GDPR)

→ Účty a žádosti obsahují osobní údaje a není možné je bezdůvodně archivovat,
→ v rámci portálu D24 máme připraven nástroj na pravidelné odmazávání,
→ první spuštění odmazávání proběhne ještě v prosinci 2021,
→ zjednodušeně se výmaz nebo anonymizace dotkne:

→ odeslaných žádostí (po třech letech od založení),
→ konceptů žádostí (po třech měsících od založení),
→ neaktivních účtů (tři roky po poslední aktivitě/3 roky od deaktivace u admin účtů).

→ Před úplným odmazáním jsou ještě tyto objekty na cca měsíc skryty, po tuto dobu je 
možné vrátit na základě zdůvodnění zpět (např. jedná se o chybu, nebo se uživatel vrací z 
mateřské apod.).

→ Před odmazáním standardních účtů je ještě odpovídajícím administrátorům zaslán email s 
upozorněním.

Novinky na distribučním portále Distribuce24



Další drobné úpravy

→ Možnost prokliku přes EAN v detailu žádosti na zobrazení detailu odběrného místa,
→ zobrazení faktur za opětovné připojení (po přerušení na žádost obchodníka),
→ lepší transformace vstupních dat (odmazávání prázdných znaků, oprava datumu/čísla),
→ security vylepšení (automatické odhlášení, nové bezpečnostní prvky při přihlášení, 

notifikace při podezřelém chování),
→ prezentace komentářů u obnovení – plyn,
→ optimalizace načítání.

Uvedené změny se promítnou v nové verzi uživatelské příručky pro portál.

Novinky na distribučním portále Distribuce24



Připomenutí možností nastavení automatických notifikací mailem:

→ Nastavení notifikací může provést vždy administrátor obchodníka pro všechny své 
vybrané uživatele. 

→ Konkrétně je dnes možné nastavit pro reklamace:
→ informace o vyřešení reklamace,
→ informace o nutné součinnosti uživatele,
→ informace o prodloužení termínu.

→ Pro žádosti (denní notifikace změn stavu zpracování):
→ notifikace při změně stavů žádostí o RSD,
→ notifikace při změně stavů žádostí o přerušení/obnovení elektřina,
→ notifikace při změně stavů žádostí o SOP elektřina,
→ notifikace při změně stavů žádostí o RDK,
→ notifikace při změně stavů žádostí o ukončení/přerušení/obnovení plyn,
→ notifikace při změně stavů žádostí o SOP plyn.

→ Kontakt pro zasílání technických změn ze strany PDS (povolen pouze 1 kontaktní email).
→ Notifikace vystavení nových účetních dokladů.

Distribuční portál Distribuce24
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Žádost o připojení online (nové připojení)

Jaké výhody získáte?

· Žádost zpracujeme mnohem rychleji.
· Při vyplňování Vás formulář upozorní 

na případné chyby.
· Nemusíte nic scanovat – situační 

plánek zakreslíte přímo ve formuláři.
· Přímo do žádosti nahrajete i všechny 

potřebné přílohy.
· Vyberete si, jestli návrh smlouvy 

pošleme Vám nebo přímo zákazníkovi.

Odkaz na online Žádost o připojení 
najdete na našem webu.

Tento způsob podávání žádostí už používá víc než 
polovina našich zákazníků. 
Budeme rádi, když se k nim přidáte i Vy. 

https://www.egd.cz/zadost/zadost-o-pripojeni-elektriny-na-hladine-nizkeho-napeti


Nové důvody žádosti
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Nové připojení

Trvalý odběr

Krátkodobý odběr

Změna připojení

Zvýšení příkonu

Snížení příkonu

Připojení TČ

Připojení DoSZměna char. odběru

Změna char. jističe

Zjednodušené připojení mikrozdroje

Připojení výrobny

Trvalý odběr s výrobnou

VNNN

VNNN

NN

VNNN

VNNN

VNNN

VNNN

NN

NN

NN

Nové

Stávající

Legenda



Ukázky z online formuláře
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Úvodní obrazovka Údaje o dobíjecí stanici/ výrobně



14



On-line formulář pro zadání samoodečtu
* Rychlejší zadání
* Při vyplňování navíc upozorníme na povinné údaje, termíny a případné chyby

www.egd.cz/odecet



Připomenutí k požadavkům a žádostem

Pro urychlení vyřízení žádostí/požadavků je potřeba:
RS
* uvádět pouze správné kontakty na zákazníka (neuvádět vymyšlené/neexistující)
* mít porovnanou RZ s tím, o co se žádá v RS (musí navzájem souhlasit)
* přílohy čitelně skenovat, správně natočit a více stran posílat v jednom souboru
* při přechodu z krátkodobého připojení na trvalé zasílat požadavek společně s poznámkou a EAN druhého odběru (aby došlo k společnému 
zpracování)
* u kulturních akcí (kolotoče, cirkusy, trhy, televizní natáčení, koncerty….) je potřeba zasílat RS 1 společně s RS 6 a držet se

legislativních termínů

E-mail
* uvádět identifikaci OM, tj. EAN, číslo OM, aby nebylo potřeba údaje doptávat (požadavek bude rychleji vyřízen)



Variace možnosti podání žádosti po DPI

❖ Na OTE musí být podáno - S2 Změna dodavatele z dodavatele poslední instance – na portále

5C Změna dodavatele po DPI,
▪ může být využito i u změny zákazníka s podmínkou, že je uzavřena nová smlouva o připojení.

❖ Na OTE musí být podáno S3 Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě (přepis) –

na portále 5D Standardní změna (změna dodavatele s přepisem).



Změna měření z C do B – RS 2F

❖ Uzavření smlouvy o připojení a splnění všech podmínek
❖ Sjednání elektro firmy
❖ Příprava odběrného místa (nahlášení odplombování)
❖ Oslovení obchodníka
❖ V případě, že je nutná manipulace na síti nebo plánované vypnutí, je potřeba, abychom 

byli osloveni dříve
❖ Podání žádosti 2F s průvodním dopisem od elektrofirmy nebo částečnou RZ
❖ Schválení žádosti a založení termínu výměny měření na stejný termín s manipulací
❖ V den výměny měření musí elektrofirma připravit rozvaděč
❖ Dodatečně zákazník dodá revizní zprávu



Novinky na hladinách VN, VVN

Web EG.D
→ rozšířený formulář (D12) vč. „návodu“ - pro zásah do OPM

https://www.egd.cz/zadost/vypnuti-zarizeni-nn-vn-vvn
→ nový formulář (D4) vč. „návodu“ - pro tzv. zkušební provoz OPM (sjednání RK pro nový odběr)

https://www.egd.cz/zadost/zadost-o-zkusebni-provoz-0
→ aktuální informace o 2-tarifních distribučních sazbách na hladinách VN, VVN (vyhodnocování RK)

https://www.egd.cz/vse-o-nizkem-tarifu-na-hladine-vysokeho-napeti

Nová podoba rámcové smlouvy (R-SODI)
→ elektronická
→ přehlednější, more user-friendly
→ v průběhu 2022
→ kampaň (podrobnosti sdělíme v průběhu roku)

https://www.egd.cz/zadost/vypnuti-zarizeni-nn-vn-vvn
https://www.egd.cz/zadost/zadost-o-zkusebni-provoz-0
https://www.egd.cz/vse-o-nizkem-tarifu-na-hladine-vysokeho-napeti


Aktuality na hladinách VN, VVN

Regulační stupně 
→ u nově podávaných RS
→ vyplnění údajů
→ uvedení příslušného  kontaktu (zákazník, energetik, technik apod.)

Očekáváte ukončení businessu?
Připravujete převod / fúzi?

→ dejte nám vědět včas
→ stejně tak i OTE

Využívejte ELFA 
→ prostřednictvím CS OTE (CSV)
→ zrušení zasílání listinných FA

→ obraťte se na naši obsluhu

RS 5E
→ jedná se o ZRD před DPI
→ na DI24 lze podat s účinností pouze den vyhlášení DPI + 1



Aktuality ke konci roku - předcházení škodám (NEO)

• Hlídejte si termíny a důvody ukončení smluv.
• „Nezkracujte“ na poslední chvíli.
• Informujte své zákazníky včas, ať předejdete škodám (přerušení, demontáž, NEO).
• Vyvíjejte max. prozákaznickou aktivitu, obzvlášť při dnešní situaci na trhu... 

• Svá portfolia včas prolongujte.
• Především na hladinách VN a VVN (vyšší škody) prolongaci ještě zkontrolujte.
• Požadavky (v souvislosti s prolongací) podejte nejlépe již v 1. polovině 12/2021.

• Dbejte na řádné spárování požadavků ZD na OTE vs. RS na DI24 (termín, důvod, typ smlouvy atd.).
• Neposílejte požadavky „duplicitně“. Zpracování požadavku může v tomto období trvat déle.

Pro komunikaci s námi využívejte správných e-mailových adres:
hladiny VN a VVN distribuce@egd.cz
hladina NN distributorNN@egd.cz
portál DI24 (tech. požadavky) distribuce24@egd.cz

mailto:distribuce@egd.cz
mailto:DistributorNN@egd.cz
mailto:distribuce24@egd.cz


Aktuality ke konci roku – kategorizace výroben

On-line formulář na webu EG.D
→ informace na stránkách www.egd.cz, v sekci Novinky zhruba v polovině 12/2021
→ samotný formulář k dispozici od 03.01.2022
→ termín pro vyplnění (podání informace-požadavku o kategorizaci ze strany výrobce) do 31.01.2022

Upozornění: vyplnění 01.02.2022 (a později) neakceptujeme

03/2022
Výrobcům – oznámení (potvrzení) o kategorizaci dané výrobny na nadcházející období 01.04.2022-31.03.2023
Obchodníkům – souhrnné  info o výrobnách v jejich portfoliu (na hladinách VN, VVN)

Připravujete informační kampaň?
→ dbejte na stručnost a „blbuvzdornost“
→ odkažte se na náš web…

http://www.egd.cz/


• Obchodník za zákazníka zadává v portálu DI24 -> Menu -> Odečty.
• Stále možnost zadávat hromadně (více OPM najednou) nebo individuálně (po jednom).

• Samoodečty lze zadávat pro OPM jen s měřením C (komodita EE). OPM s měřením A, B jsou odečítány dálkově.
• Pozor na správné jednotky (dle komodity) kWh a m3. ☺

Termíny pro zadávání:
komodita EE od 31.12.2021 (datum odečtu) do 30.01.2022
komodita PLYN od 31.12.2021 (datum odečtu) do 14.01.2022

Aktuality ke konci roku – samoodečty



Služby pro plyn



Změny na trhu - Technické kapacity v plynu

→ Technická kapacita - sjednána v SOP v m3/hod. – maximální odběr plynu ze sítě
→ DRPK (denní rezervovaná pevná kapacita) - sjednána ve Smlouvě o zajištění služby 

distribuční soustavy v m3/den 
je vyhodnocována při fakturaci vůči naměřenému dennímu maximu

→ DRPK může být sjednána ve výši maximálně 24 násobku Technické kapacity

→ Sdělení ERÚ zákazníkům - ověření sjednaných Technických kapacit v SOP
→ SOP jsou historické a sjednaná Technická kapacita neodpovídá realitě
→ V mnoha případech je sjednaná Technická kapacita naddimenzovaná – vazba na dostupnou 

kapacitu v distribuční síti



Připravované změny Cenového rozhodnutí ERÚ od 1.1.2022

→ Změna ceny pro teplárny

→ Účtování překročení sjednané DRPK u CNG stanic, s odkladem od 1.7.2022

→ V současnosti CNG stanice DRPK sjednávají, ale neplatí za ni a ani se nevyhodnocuje její 
překročení



Rozdílné podávání žádosti o RDK oproti ostatním PDS

→ Klouzavá, měsíční kapacita – nutné podávat s důvodem D2, ostatní PDS vyžadují D9.
→ D9 – ostatní důvody (změna jména, kontaktů apod.)

→ Rychlá změna dodavatele
→ Bez přepisu s vyplněním důvodu S1
→ S přepisem s vyplněním důvodu S3 (nutné uzavřít SOP s přepisem na portálu PDS)
→ Přepis lze u realizovat u žádostí HNO (důvod R3), NEO (důvod R2)

→ Změna dodavatele z DPI
→ bez přepisu s důvodem S2
→ S přepisem s důvodem S3 (takto lze podat i na OTE, opět nutné uzavřít SOP)



Děkujeme za pozornost a za 
spolupráci v celém uplynulém roce!

Prostor pro diskuzi a dotazy



Backup
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