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1 ÚVOD 

1.1 POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY 
EAN kód   jedinečné identifikační číslo odběrného místa nebo uživatele aplikace (elektřina) 
EIC kód   jedinečné identifikační číslo odběrného místa nebo uživatele aplikace (plyn) 
OM   odběrné místo 
DS   distribuční soustava 
Distributor   provozovatel distribuční soustavy (PDS) 
obchodník   dodavatel elektřiny nebo plynu 
IS PDS   informační systém provozovatele distribuční soustavy EG.D, a.s. 
rámcová smlouva rámcová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy v elektroenergetice  
VO (el.)   kategorie zákazníka s připojením k DS na napěťové hladině 1 - 110kV (VN nebo VVN) 
MO (el.)   kategorie zákazníka maloodběratel s připojením na napěťové hladině 0,4kV (NN) 
CDS OTE  informační systém operátora trhu 

Aplikace pro využívání elektronických služeb Distributora (dále jen Distribuce24) může být ve smluvních 
dokumentech také označena jako DIPO.  

1.2 ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ PORTÁLU A TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO PROVOZ SYSTÉMU 
Distribuce24 umožňuje obchodníkům s elektřinou a plynem: 

- Správu účtů, nastavení kontaktů pro notifikování, 

- zobrazení výčtu smluv k odběrným nebo předávacím místům, 

- podávání žádostí o smlouvu o připojení při změně zákazníka v odběrném místě (dále při přepisu) včetně 
podepisování, v případě elektřiny i podávání žádostí o smlouvu o připojení při změně hodnoty hl. jističe, 

- stažení účetních dokladů za poskytnutou službu distribuční soustavy v elektroenergetice nebo 
v plynárenství, 

- stažení seznamu odběrných míst, pro která má obchodník sjednanou Smlouvu o zajištění služby 
distribuční soustavy, 

- stažení technických detailů odběrných míst, 

- podání samoodečtů, 

- podání reklamací a stížností včetně sledování stavu. 

Pro obchodníky s elektřinou dále: 

- Podání žádostí o změnu rámcové smlouvy včetně sledování stavu, 

- podání žádostí o přerušení, obnovení dodávky elektřiny, 

- podání revizní zprávy. 

Pro dodavatele plynu dále: 

- Podávání žádostí o rezervaci distribuční kapacity včetně sledování stavu, 

- podepisování dodatků ke smlouvě o distribuci plynu, 

- podání žádostí o přerušení, ukončení, obnovení dodávky plynu. 
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Služby poskytované prostřednictvím distribučního portálu budou dále rozšiřovány. Uživatelská příručka bude 
postupně doplňována o popis změn. 

Aplikace je dostupná na adrese: https://portal.distribuce24.cz 

Aplikace portál Distribuce24 je podporována na následujících konfiguracích:  

Podporované operační systémy: 

- Windows 7, 

- Windows 10. 

Podporované webové prohlížeče: 

- Microsoft Edge (verze 18 a novější), 

- Google Chrome (verze 86 a novější), 

- Mozilla Firefox (verze 60 a novější). 

Výše uvedená podporovaná prostředí by měla být aktualizována bezpečnostními update doporučenými výrobci 
jednotlivých SW (např. pro MS Edge: http://windowsupdate.microsoft.com). 

Nejsou podporovány (nelze garantovat plnou funkčnost) beta a zkušební verze uvedených prohlížečů. 

U ostatních prohlížečů (např. Internet Explorer) není funkcionalita garantována.  

1.3 EMAILOVÉ KONTAKTY DISTRIBUTORA 
Pro zasílání připomínek a oznamování technických problémů spojených s aplikací Distribuce24 posílejte emaily 
na adresu: distribuce24@egd.cz 

Pro zasílání zvláštních žádostí, které není možné obsloužit přes portál (např. žádost o zkušební provoz pro 
komoditu plyn, storno žádostí), případně pro zasílání žádostí při nefunkčnosti portálu využívejte tyto emailové 
adresy: 

- Pro elektřinu, napěťovou hladinu NN: distributorNN@egd.cz   

- Pro elektřinu, napěťovou hladinu VN: distribuce@egd.cz 

- Pro plyn:    plyn@egd.cz  

 

Distributor zpracuje zprávy a žádosti zasílané dle výše uvedené logiky v souladu s právními předpisy. Povinností 
obchodníků je využívat kontakty dle výše zmíněné logiky. Emaily, které budou zasílány v rozporu s výše 
uvedeným postupem, nemusí být Distributorem zpracovány. 
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2 POŽÁDÁNÍ O PŘÍSTUP NA PORTÁL DISTRIBUCE24 
Pro zřízení uživatelského přístupu je třeba: 

 Podepsané aktuální znění rámcové smlouvy pro elektřinu a smlouvy o poskytování elektronických služeb 
pro plyn dostupné na www.egd.cz  

 Vyplněný formulář dle Přílohy 7 tohoto dokumentu. 
 Komerční certifikát vydaný některou z níže uvedených certifikačních autorit: 

 První certifikační autorita - https://www.ica.cz/ 
 Post Signum - http://www.postsignum.cz/ 
 Eidentity - http://www.eidentity.cz/  

 
Formulář dle Přílohy 7 společně s veřejnou částí certifikátu odešlete na následující email: distribuce24@egd.cz  

3 PŘÍSTUP UŽIVATELE NA PORTÁL DISTRIBUCE24 

3.1 PŘÍPRAVA PŘÍSTUPU 
Nainstalujte na svůj počítač, ze kterého budete přistupovat do aplikace, vybraný certifikát. 

Pro přístup uživatele do aplikace portál Distribuce24 je možné použít komerční certifikáty určené pro 
zaměstnance a fyzické osoby, vydané některou z výše uvedených certifikačních autorit. 

Není garantována možnost přihlášení a podpisu certifikátem umístěném na jakémkoliv externím zařízení (např. 
tokenu nebo čipové kartě). Dále nejsou plně podporovány certifikáty, u nichž dochází k potvrzení podpisu 
pomocí PIN. 

Podrobné informace k získání a instalaci certifikátu naleznete na webových stránkách certifikačních autorit. 

Veřejnou část certifikátu je třeba společně s vyplněnou Přílohou 7 odeslat na distribuce24@egd.cz 

3.2 REGISTRACE NOVÉHO OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM 
Po splnění požadavků dle kapitoly 2 bude do 5 pracovních dnů zavedena Distributorem do portálu Distribuce24 
nová skupina účtů. V rámci formuláře je uveden i vybraný administrátor (administrátoři) za obchodníka, který 
má po zavedení Distributorem možnost editovat a spravovat další účty svých zástupců. Administrátoři zavádí 
další své uživatele sami, stejně tak jim přidělují certifikáty pro přihlášení a před vypršením platnosti svých 
certifikátů přidělují následný certifikát i sami sobě. Jméno osoby, na kterou je vystavený certifikát pro 
přihlášení, se musí shodovat se jménem uživatele! 

Smlouvy pro využívání elektronických služeb pro komoditu elektřina i plyn jsou oddělené. Obchodníci s oběma 
komoditami musí splnit odpovídající smluvní podmínky registrace (tj. hlavně mít uzavřené rámcové smlouvy 
nebo odpovídající aktuální dodatky pro obě komodity), jinak budou mít po registraci přístup ke zpracovávání 
žádostí jen té komodity, pro kterou jsou podmínky registrace splněny. 
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3.3 PŘÍKLADY EXPORTU CERTIFIKÁTU 

3.3.1 V prohlížeči 
1. V prohlížeči vyberte menu „Nástroje”  možnosti internetu 

 

2. Klikněte na záložku „Obsah“  certifikáty 

 

3. Označte certifikát, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko „Exporovat…“ 
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4. Otevře se průvodce exportem – klikněte na další 

 

5. Ubezpečte se, že je vybraná volba – Ne, neexportovat privátní klíč. Klíkněte pokračovat 

 

6. Vyberte volby dle obrazovky a klikněte další 
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7. Vyberte soubor, do kterého uložíte certifikát. Název souboru (File name) vytvořte z uživatelského 
jména pro přístup do Distribuce24 (př. příjmení_jméno_společnost): 

 
Klikněte na tlačítko další 

 

8. Dokončete export pomocí tlačítka dokončit. 

Tento soubor poté zazipujte a přiložte k žádosti. 

 

3.3.2 Přes správu certifikátů v operačním systému Windows 10 
1. Klikněte na ikonku „Windows“ (vlevo, dole) a začněte psát slovo „certifikát“ 

 

2. Systém nabízí výsledky vyhledávání, z nichž zvolte „Správa certifikátů uživatelů“. 

 

3. V sekci „Osobní“ -> „Certifikáty“ zvolte vybraný certifikát jedním kliknutím na něj a v záhlaví okna 
vyberte „Akce“ -> „Všechny úkoly“ -> „Exportovat“ 
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4. Po otevření okna „Průvodce exportem certifikátu“ zvolte položku „Další“, čímž přejdete do další 
nabídky, kde je nutné zvolit „Ne, neexportovat privátní klíč“ 

 

5. Dále zvolte předvybranou možnost (Binární…) kliknutím na „Další“ a poté vyberte složku, do které 
uložíte certifikát. Název souboru (File name) vytvořte z uživatelského jména pro přístup do 
Distribuce24 (př. příjmení_jméno_společnost) 

6. Dokončete export pomocí tlačítka dokončit. 

Tento soubor poté zazipujte a přiložte k žádosti. 
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3.4 PŘIHLÁŠENÍ CERTIFIKÁTEM DO APLIKACE PORTÁL DISTRIBUCE24 
 

Portál je přístupný na adrese https://portal.distribuce24.cz 

Po přístupu na uvedenou adresu bude nabídnuta možnost přihlásit se s certifikátem nebo bez certifikátu. Pro 
využívání služeb připravených pro obchodníky je nutno přihlásit se certifikátem. Poté budete vyzváni k volbě 
přístupového certifikátu (pokud máte ve svém prohlížeči pouze jeden certifikát, nemusí se okno pro výběr 
certifikátu zobrazit). 

3.4.1 Výběr digitálního certifikátu 
V případě, že vlastníte více než jeden digitální certifikát, budete vyzváni k výběru klientského certifikátu. Zvolte 
komerční certifikát vydaný vybranou certifikační autoritou, který budete používat pro přístup do aplikace 
Distribuce24 a potvrďte tlačítkem. 
 

3.4.2 Postup při problémech při/po přihlášení 
Pokud máte problémy při/po přihlášení do aplikace zkontrolujte: 
- zda se přihlašujete správným a platným certifikátem, 
- umístění Vašeho certifikátu ve složce Osobní (nejste-li si jisti postupem, zkuste návod Vaší certifikační 

autority), 
- nastavení bezpečnostních pravidel Vašeho systému (kontaktujte Vaše IT oddělení pro kontrolu možnosti 

odeslat certifikát na server), 
- zkontrolujte, zda jste k registraci v aplikaci portál Distribuce24 provedli správně export certifikátu.  

 
Pokud problémy při přihlášení přetrvávají, kontaktujte Distributora e-mailem na adrese distribuce24@egd.cz   
 
Pod tímto účtem budete provádět všechny operace. Pokud se budete chtít přihlásit jako jiný obchodník, musíte 
vypnout prohlížeč a proces přihlášení musíte zopakovat.  

3.5 OBNOVA ELEKTRONICKÉHO CERTIFIKÁTU PRO PŘÍSTUP NA PORTÁL DISTRIBUCE24 
Před ukončením platnosti certifikátu pro přihlášení si uživatel portálu v roli „administrátor“ provede nahrání 
obnoveného certifikátu na portál Distribuce24 sám. Pouze v případě technických potíží nebo zmeškání lhůty pro 
nahrání následného certifikátu (tj. lhůty platnosti předešlého certifikátu) osloví administrátor podporu portálu 
Distribuce24 (distribuce24@egd.cz) s žádostí o nahrání nového certifikátu. 

Administrátor obchodníka zároveň zajišťuje nahrání obnovených certifikátů na portál Distribuce24 všem 
ostatním uživatelům vystupujícím za společnost, u které je administrátorem. 

Obnovený certifikát musí být nahrán k odpovídajícímu uživatelskému účtu. V případě nesouladu jména 
evidovaného u uživatelského účtu a jména, na který je vystaven certifikát, si PDS vyhrazuje právo takovýto 
uživatelský účet zablokovat. 

Nastavení certifikátu, případně přidání následného certifikátu je dostupné administrátorům v sekci „Správa 
účtů“, při kliknutí na uživatele nebo přes ikonku tří teček po zvolení pole „Detail“: 
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4 FUNKCIONALITY PORTÁLU DISTRIBUCE24 

4.1 OBECNÉ INFORMACE 

4.1.1 Logika zobrazování 
Většina funkcionalit využívá pro snadnou práci stejnou logiku zobrazení. 

 

 

4.1.2 Řazení, třídění 
V rámci vybraných funkcionalit je možné se na levé liště přepínat mezi jednotlivými podsložkami požadavků, 
obvykle seskupenými podle stavu zpracování. Např.: 

 

U některých funkcionalit je umožněno řazení zobrazených dat podle určitých kritérií, u nichž je symbol šipky. 
Kliknutím na tento symbol je možné volit mezi sestupným/vzestupným řazením. Např.: 

 

Kliknutím zde se zobrazí menu 
Informace o přihlášeném 
uživateli 

Přepínání komodity 

Profil, odhlášení 

Levá lišta – výběr podsložek 

Vyhledávání, filtrování 

Hlavní okno zobrazení 

Kontakty na distributora 



12 

 

4.1.3 Stránkování, filtrování 
Seznamy budou obsahovat počet řádků (žádostí) dle volby stránkování pod seznamem:  

 

Ten bude defaultně nastaven na počet 10. Na stránku je umožněno zobrazovat 10, 20 nebo 50 záznamů.  

> - posun o jednu stránku vpřed 
< - posun o jednu stránku vzad 
 
Zobrazená data lze také filtrovat zadáním určitých kritérií (dle funkcionality) a kliknutím na tlačítko Vyhledat: 

 
 

4.1.4 Vstupní soubory dle připravených vzorů 
Vstupní soubor musí být ve vybraných funkcionalitách ve formátu a struktuře ukázkového souboru, který je 
k dispozici ke stažení u daných funkcionalit po kliknutí na ikonu pro import žádostí (vpravo dole). 

 

Po vyskočení okna lze vzorový soubor stáhnout kliknutím na nabídnutý odkaz. 

 

 

Pokud struktura nebude odpovídat vzorovému souboru, vložený soubor nebude možné odeslat, nebo nebude 
korektně zpracován. 

Není podporováno zpracování komprimovaných (zipovaných apod.) vstupních souborů vyjma příloh. 
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Maximální počet žádostí v souboru je (není-li uvedeno jinak) 500 ks. Musí být správně vyplněn EAN/EIC kód 
odběrného místa ve formátu „text“ bez dalších znaků. Vkládaný soubor nesmí mít žádné jiné vyplněné listy než 
ty dle uvedeného vzoru. 

Nevyhovuje-li soubor jedné z výše uvedených podmínek, nelze řádek souboru předat do IS PDS. 

4.1.5 Způsob komunikace a kontrol vložených žádostí do IS PDS 
Zadané vstupní soubory jsou do IS PDS podávány prostřednictvím tzv. asynchronní komunikace. Odeslaná data 
jsou tak předána na rozhraní, které postupně přicházející data předává dále dle nastavené priority. Prakticky to 
znamená, že přenos souboru do IS PDS může trvat řádově až jednotky minut. 

Při podání žádostí do portálu Distribuce24 jsou provedeny pouze formátové kontroly (např. že pole obsahující 
datum mají očekávaný tvar). Další část automatických kontrol je provedena na straně IS PDS (např. zda 
obchodník má oprávnění podávat danou žádost u vybraného zákazníka). 

Může se tak stát, že např. až po několika minutách od odeslání požadované dávky změn přijde na portál 
informace, že některé žádosti byly automaticky zamítnuty. 

Žádosti mohou být zamítnuty i následně z řady důvodů, které upřesňuje zobrazený stav, výčet chyb a 
upozornění, případně komentář v detailu žádosti. 

4.1.6 Ochrana osobních údajů 
S ohledem na nároky kladené na ochranu osobních údajů (GDPR) dochází k automatickému odmazávání 
neaktivních účtů po 3 letech od posledního přihlášení běžného uživatele nebo po 3 letech od deaktivace 
administrátora obchodníka. 

Dále jsou odmazávány žádosti, reklamace a odečty, od jejichž založení uplynuly 3 roky. V případě žádostí, 
reklamací a odečtů v konceptu dochází k odmazání po 3 měsících od jejich založení. 

4.2 PŘIHLÁŠENÍ, SPRÁVA ÚČTŮ A KONTAKTY PRO NOTIFIKACE 
Po splnění všech podmínek registrace nového obchodníka je ze strany Distributora registrován administrátor 
obchodníka a je přiřazen k tzv. skupině účtů. Skupina účtů sdružuje všechny registrované osoby vystupující za 
daného obchodníka, přičemž oprávnění a registrace dalších účtů do této skupiny účtů zajišťuje právě 
administrátor.  

Pro zahájení práce se přihlaste zadáním emailu a hesla na adrese https://portal.distribuce24.cz 

Jako obchodník zvolte záložku „certifikátem“, poté by se měl načíst Váš certifikát, případně budete vyzváni 
k výběru zvoleného certifikátu. 
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Jste-li obchodníkem pro více komodit, vyberte následně komoditu pro úvodní zobrazení: 

 

Pro zvolenou komoditu je zobrazena nástěnka obsahující informace o Vámi zadaných požadavcích. Prostředí a 
funkcionality pro obě komodity jsou oddělené a je možné mezi nimi přepínat ikonkou plamínku/blesku na horní 
liště vpravo. Přístup do většiny funkcionalit a nastavení naleznete na horní liště vlevo, po kliknutí na ikonu tři 
pruhů (zobrazená nabídka je dále označovaná jako „menu“): 

 

V menu je možné vybrat si požadovanou funkcionalitu nebo provést nastavení.  

4.2.1 Správa účtů 
Vybráním „Správy účtů“ v menu se administrátorovi zobrazí nastavení účtů spravujících Vaši skupinu účtů. V levé 
liště je možné vybrat „Přidat“ pro přidání nového účtu, nebo listovat mezi podsložkami.  

 

 

 

 

 

Menu 

Export všech uživatelů vč. oprávnění a cert. 
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V rámci přehledu je vidět, kdo z přiřazených účtů je administrátor, který účet je aktivní, případně je možné se 
prokliknout na úpravu (např. pro deaktivaci účtu), reset hesla či detail kontaktu přes ikonku tří teček – viz šipka. 

 

 

Při zakládání, případně při následné úpravě účtu administrátorem, je možné uživateli nastavit oprávnění 
podepisovat. U komodity plyn právo podepisovat dodatky, u obou komodit potom právo podepisovat SOP při 
přepisu – v tomto případě je nutné uvést i funkci uživatele, která se propisuje do výsledného dokumentu SOP. 

4.2.2 Kontakty pro notifikace 
Další funkcionalitou spojenou s administrací účtů, kterou tedy vidí pouze administrátoři obchodníka, jsou 
„Kontakty pro notifikace“, které opět najdeme v menu. Tato funkcionalita umožňuje nastavit notifikaci pro 

vybrané situace. Tato notifikace je potom zaslána na zadaný email  nebo telefon   (typ komunikace je 
umožněn v závislosti na vybraném typu notifikace – pro některé je omezen). Pro uvedené typy notifikací je 
možné přidávat další kontakty s uvedením typu komunikace, v některých případech i komoditou odlišenou 
ikonkou (plamínek = plyn, blesk = elektřina), např.: 

 

V přehledu jsou potom vidět veškeré kontakty zadané pro dané notifikace s uvedeným typem komunikace 
(případně i komodity). 

 

Mezi  kontakty, které je možné zadat pro upozorňování patří: 

 Kontakty pro zasílání informací k řešeným reklamacím (tj. uživatel dostane informaci o všech 
reklamacích, kde u daného obchodníka došlo k dořešení, kde je potřeba součinnost, nebo kde došlo 
k prodloužení termínu).  

 Konktakty pro zasílání informací o opravách distribučních dat ze strany PDS (možné zadat pouze jeden 
kontaktní email).  

 Kontakty pro zasílání sestav obsahujících stav řešení vybraných žádostí – zvlášť pro změny RSD, SOP 
elektřina/plyn, přerušení a obnovení elektřina/plyn a RDK. Na daný kontakt bude odcházet jednou 
denně tabulka obsahující výčet žádostí daného typu, kde došlo ke změně stavu, včetně dalších 
souvisejících informací (termín SZ, důvody zamítnutí, apod.).  

 Kontakty pro informování o vystavení účetních dokladů – na zadané emaily denně odesíláme výčet nově 
vystavených dokladů. 

Funkcionality „Správa účtů“ i „Kontakty pro notifikace“ jsou pro obě komodity stejné (tj. nezáleží na aktivní 
komoditě). 
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4.3 SMLOUVY ODBĚRNÝCH MÍST 
Další z funkcionalit dostupných pro elektřinu i plyn je funkcionalita „Smlouvy odběrných míst“ přístupná z menu. 
Jedná se o přehled smluv odběrných nebo předávacích míst, u kterých má přihlášený obchodník zajištěnu službu 
distribuční soustavy pro komoditu elektřina nebo plyn (komoditu je možné přepnout ikonkou plamínku/blesku 
vpravo nahoře). Uvedený seznam je orientační, přesný seznam odběrných míst, kde má přihlášený obchodník 
sjednanou Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy (v elektřině tzv. RS0) k prvnímu dni v měsíci je 
přístupný přes funkcionalitu „Přílohy ke stažení“.  

V úvodním zobrazení jsou základní informace o smlouvě, v posledním sloupci lze přejít do detailu smlouvy 
pomocí ikonky tří teček – viz šipka: 

 

 

 

V záhlaví lze filtrovat např. dle typu měření, nebo fulltextovým vyhledáváním v adrese, apod. V rámci 
zobrazeného detailu lze pak v horní liště například podat odečet či reklamaci, v případě komodity plyn je také 
možné kliknutím přejít na přehled hodnot spalného tepla na webu egd.cz: 

 

Dále detail obsahuje informace o zákazníkovi a technické a smluvní informace týkající se daného odběrného 
nebo předávacího místa (např. číslo přístroje, které je potřeba pro zadání odečtu). 

 

4.4 REKLAMACE/STÍŽNOSTI 
Obchodníci mají pro obě komodity možnost zadat za zákazníka reklamaci či stížnost (dále označené obecně jen 
„reklamace“) pomocí funkcionality „Reklamace“, která je přístupná z menu.  

Zobrazené reklamace odpovídají pouze aktivní komoditě. V případě potřeby nahlížet či zadávat reklamace pro 
smlouvy odpovídající druhé komoditě je třeba přepnout komoditu pomocí ikonky plamínek/blesk v horní liště 
vpravo. 

V úvodním zobrazení funkcionality vidíme přehled zadaných reklamací, výběr lze zúžit vybráním požadované 
podsložky v levé liště. Zde je také možnost zadat novou reklamaci („Založit reklamaci“).  
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Při založení reklamace je třeba vyplnit odpovídající EAN/EIC kód a další povinné položky, které jsou označené 
hvězdičkou (*). 

Reklamaci je možné zadat na EAN/EIC kód, kde obchodník má, nebo v posledních třech letech měl, zajištěnu 
službu distribuční soustavy. 

 

„Scrollováním“ v okně přejdeme k dalším polím, kde je třeba popsat reklamaci, případně vložit přílohu. 

 

Reklamaci je možné po vyplnění povinných polí odeslat, nebo uložit jako koncept. Uložené koncepty je vidět po 
rozkliknuti podsložky „Koncepty“ na levé liště. Zobrazené koncepty je možné následně opět otevřít a odeslat, 
případně smazat. 
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V podsložce „V řešení“ je seznam reklamací, které Distributor aktuálně řeší. V přehledu reklamací je možnost 
vybranou reklamaci otevřít kliknutím na číslo reklamace, čímž se zobrazí její detail. V detailu je možné tlačítky 
v horní liště reklamaci stornovat kliknutím na „storno“, případně provádět další akce (některé akce v určitých 
stavech reklamace nelze provést).  

 

Při akci „storno“ je Distributorovi odeslán požadavek na storno a v přehledu reklamací se u této reklamace objeví 
ikonka s přesýpacími hodinami (znamená, že čeká na storno): 

 

Po potvrzení storna je reklamace přesunuta do podsložky „Stornované“. 

Další důležitou podsložkou je „Čeká na doplnění“. Zde je seznam všech reklamací, u kterých Distributor nemůže 
reklamaci dořešit bez dalších podkladů nebo akce ze strany obchodníka nebo zákazníka. Požadované doplnění 
lze zjistit po rozkliknutí detailu reklamace, kde je pole obsahující informace o reklamaci. Pod tímto polem je 
komentář Distributora, na který je možné na stejném místě reagovat textovým doplněním či vložením přílohy. 

 

V podsložce „Vyřešené“ je seznam vyřízených reklamací, kde je ve sloupci „Stav řešení“ informace o tom, jestli 
byla reklamace uzavřena jako oprávněná či neoprávněná. Komentář k oprávněnosti reklamace je opět možné 
najít v detailu reklamace. 

4.5 ODEČTY 
Obchodníci mohou zadat za své zákazníky samoodečty v rámci funkcionality „Odečty“ přístupné z menu. Opět 
záleží na právě zvolené komoditě, takže obchodníci, kteří mají zákazníky pro dodávku elektřiny i plynu vidí a 
mohou zadávat v jednom zobrazení odečty pouze pro vybranou komoditu. Pro změnu zobrazení je třeba 
přepnout komoditu pomocí ikonky plamínku/blesku vpravo na horní liště. V případě elektřiny jsou samoodečty 
zadávány v kWh, v případě plynu v m3. 

Odečty získané od obchodníků využívajících portál Distribuce24 jsou přijímány výhradně přes tuto funkcionalitu. 
Odečty zapsané např. v poznámce žádosti o změnu rámcové smlouvy Distributor nevyužije. 
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Zobrazení odečtů je rozdělené do dvou záložek – přehled dávek a přehled odečtů, mezi kterými lze přepínat 
pomocí tlačítek: 

 

Zatímco přehled dávek zobrazuje založené dávky (hromadně zadané odečty jsou seskupeny v jedné dávce), tak 
přehled odečtů zobrazuje vždy jednotlivé odečty. V přehledu dávek je možné rozkliknout detail přes číslo dávky: 

 

V rámci detailu je pak vidět, jaké odečty v dané dávce byly zadány: 

 

Vybereme-li místo přehledu dávek přehled odečtů, vidíme rovnou jednotlivé odečty bez ohledu na dávku, ve 
které byly poslány: 

 

V případě, že byl odečet přijat, je ve sloupci „Stav“ i informace, zda byl odečet přijat jako věrohodný, nebo 
nevěrohodný. Nevěrohodný samoodečet distributor nemusí použít. 

Pomocí ikonky  umístěné vpravo dole je pak možné zadat nový odečet – buď jednotlivě, nebo hromadně. 
Jednotlivé podání je možné po zadání EAN/EIC kódu a čísla přístroje. V případě dvoutarifních přístrojů je třeba 
zadat odečty pro oba tarify.  

Hromadný odečet (max. 500 ks v jedné dávce) je možný na základě vyplnění a vložení souboru dle struktury 

vzorového souboru. Vzorový soubor je k dispozici po kliknutí na ikonku  a zvolení hromadného odečtu:  

 

Číselník pro důvod odečtů je uveden na druhém listu vzorového souboru. Zadané odečty je možné rovnou 
odeslat, nebo uložit opět jako koncept a odeslat později (případně zrušit). 
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Odečty jsou po odeslání do IS PDS vyhodnoceny a zpět na portál Distribuce24 je zaslána informace o stavu odečtu 
(„stav řešení“), které mohou nabývat hodnot: 

- Chyba podání např. k danému dni již existuje odečet, je zadáno chybné datum odečtu, je chybně vyplněn 
vstupní soubor… viz komentář v detailu daného odečtu, 

- čeká na zpracování odečet je poslaný do IS PDS, ale není zatím vyhodnocen, 

- přijato jako věrohodný odečet je vyhodnocen jako věrohodný a je uložen v IS PDS pro případné použití, 

- přijato jako nevěrohodný odečet je vyhodnocen jako nevěrohodný a je nutné jej ze strany Distributora 
prověřit, v některých případech se může stát, že tento odečet nebude použit, 

- čeká na odeslání odečet byl připraven ve formě konceptu a zatím nebyl uživatelem odeslán. 

V sekci „Přehled odečtů“ je možné vyexportovat odečty včetně výsledku zpracování zadané buď dle data 

odečtu, dle data odeslání nebo dle čísla dávky, a to přes ikonku : 

 

Specifický je důvod odečtu pro vystavení mimořádné faktury. Je-li odečet zadán k datu 31.12., odečet 
standardně projde systémem a je vystavena faktura. Je-li odečet zadán na jiný termín, jedná se již o 
zpoplatněnou službu (dle ceníku distributora vystaveného na webu) a odeslání je nutné ještě potvrdit. 

4.6 ŽÁDOSTI 
Pro zadávání odpovídajících žádostí je třeba opět zvolit správnou komoditu pomocí ikonky plamínku/blesku na 
horní liště vpravo. V menu dále vyberte funkcionalitu „Žádosti“. 

Pro komoditu elektřina je možné podávat tyto typy žádostí: 

- Žádost o změnu přílohy rámcové smlouvy (na portále označované jako „rámcová smlouva“), 

- žádost o přerušení/obnovení dodávky elektřiny, 

- žádost o změnu SOP při přepisu, 

- žádost o změnu SOP při změně hodnoty hlavního jističe pro hladinu NN. 

 

Pro komoditu plyn je možné podávat tyto typy žádostí: 

- Žádost o rezervaci distribuční kapacity (na portále označované jako „RDK“), 
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- žádost o ukončení/přerušení dodávky plynu, 

- žádost o obnovení dodávky plynu, 

- žádost o změnu SOP při přepisu. 

Ve všech typech žádostí je použita obdobná logika jako u odečtů. Žádosti lze zadat jednotlivě i hromadně, 
přičemž při jednotlivém podání obsahuje jedna dávka jednu žádost, při hromadném zadání může obsahovat 
jedna dávka více žádostí. Žádost o změnu SOP při změně hodnoty hlavního jističe lze jako jedinou podat pouze 
jednotlivě pomocí formuláře určeného přímo pro tuto žádost. Mezi přehledem dávek a jednotlivých žádostí lze 
opět přepínat: 

 

V obdobné logice zobrazení jako u jiných funkcionalit je možné procházet vybrané žádosti v podsložkách na levé 
liště, filtrovat pomocí nabízeného vyhledávače a sledovat a zpracovávat žádosti přes hlavní zobrazení. 

 

 

Využití kontaktů zákazníka zadávaných v žádostech o RSD, SOP přepis, SOP změna hlavního jističe, 
přerušení/obnovení – tyto kontakty musí být kontakty na zákazníka. Distributor může tyto kontakty využít pro 
zajištění plnění svých smluvních nebo legislativních povinností. 

4.6.1 Zadávání žádostí  
Zadávání žádostí je pro všechny typy obdobné a dále bude popsaný příklad pro zadávání žádostí o změnu 
rámcové smlouvy.  

V Komoditě elektřina po přejití přes menu do funkcionality „Žádosti“ vyberte záložku „Rámcové smlouvy“. 

Pro založení nové žádosti klikněte vpravo dole na ikonku se symbolem „+“: 

 

Následně se otevře okno, ve kterém vyberte  napěťovou hladinu zadaných žádostí – vzhledem k rozdílnému 
vstupnímu souboru se žádosti pro NN (MO) nebo VVN a VN (VO) zadávají zvlášť. Otevře se okno pro možnost 
zadat vstupní soubor přetáhnutím, nebo  výběrem souboru ve Vašem počítači. Zároveň si zde můžete stáhnout 
vzorový soubor. 
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Po nahrání se zobrazí výsledek provedených prvních kontrol vloženého souboru přílohy rámcové smlouvy. Jsou 
zobrazeny chyby a varování pro jednotlivé řádky souboru. K jednotlivým řádkům žádosti lze přiložit soubory jako 
přílohy, pokud to typ žádosti vyžaduje. Jestliže je pro některý typ žádosti příloha povinná, aplikace umožní řádek 
bez přílohy sice nahrát, ale při zpracování v IS PDS bude žádost následně zamítnuta. 

Kontrola chyb, které provádí portál není úplná. Je navržena tak, aby zachytila formální chyby buněk a časový 
soulad požadavku s platnou legislativou. Popis nastavených pravidel pro VO a MO samostatně je přílohou tohoto 
dokumentu. Kontroly hodnot se provádí v IS PDS po odeslání.  

Řádek, který nevyhoví formálním kontrolám je před odesláním označen za chybný a nelze jej odeslat do IS PDS. 

Řádek, který je označen varováním lze odeslat do IS PDS - data budou zpracována jen s omezením, které je ve 
varování uvedeno. 

Ikonka zelené fajfky značí, že žádost vyhovuje formální kontrole a lze ji odeslat. Chyby a varování lze zobrazit 
kliknutím na červenou nebo žlutou ikonku s vykřičníkem: 

 
 

Žádosti o uzavření rámcové smlouvy v souvislosti se změnou dodavatele podané u PDS a žádosti o změnu 
dodavatele podané na OTE se musí shodovat v údajích: Termín zahájení, Typ změny dodavatele, Typ smlouvy. 
Pokud se tyto údaje na obou žádostech nebudou shodovat, na OTE bude k požadavku odeslána odpověď 
„zamítnuto“. Dále musí být splněny termíny stanovené právními předpisy pro podání těchto žádostí.  

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou v žádosti nahrané všechny řádky. Nelze odeslat dávku obsahující  žádosti 
vyhodnocené jako chybné. 

Všechny řádky obsahující chybu lze hromadně smazat pomocí tlačítka „Odstranit chybné“ na dolní liště: 

 

Kliknutím na tento odkaz 
stáhnete vzorový soubor 

Kliknutím na 
tento odkaz 
přejdete do 
výběru 
vstupního 
souboru 
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Po odstranění chybných žádostí lze ostatní odeslat kliknutím na tlačítko „Odeslat“ vpravo dole. Případně můžete 
před odstraněním chybných odeslání celé dávky zrušit kliknutím na tlačítko „Zavřít“ a celou dávku zadat po 
opravení chybných řádků ve vstupním souboru. Pokud jste odstranili chybné řádky a ostatní odeslali, po 
potřebných opravách posílejte už jen ty, které jste zatím neodeslali, aby nedošlo k duplikování odeslaných 
žádostí. 

4.6.2 Přehled zadaných žádostí a stav zpracování 
Stav řešení jednotlivých žádostí v dávce zjistíte v přehledu, který se zobrazí po výběru menu -> Žádosti. Pro 
komoditu elektřina musí být opět aktivní ikonka blesku vpravo nahoře, pro  žádosti komodita plyn pak ikonka 
plamínku. V daném typu žádosti pak můžete přepínat mezi přehledem dávek umožňující snadné nalezení 
odeslané dávky dle termínu odeslání a přehledem žádostí, kde je již vidět stav jednotlivých žádostí seskupených 
v levém sloupci dle stavu zpracování: 

 

Kliknutím na číslo dávky přejdete do detailu dávky se zobrazením obecných informací o všech žádostech 
poslaných ve zvolené dávce. V úvodním přehledu nebo detailu dávky můžete dále rozkliknout přímo číslo 
žádosti, kterým se dostanete do detailu žádosti obsahujícím technické i smluvní informace, informace o podané 
žádosti a stavu zpracování, včetně případného komentáře k danému stavu. 

V záhlaví detailu pak lze aktualizovat stav řešení žádosti, neodeslanou žádost lze smazat: 

 

 
V přehledu dávek je vidět i stav řešení, kde je možné zjistit, zda bylo zpracováno a s jakým výsledkem. 
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4.6.3 Vložení příloh k vybraným typům žádostí 
Některé typy žádostí umožňují vložit přílohy (žádost o změnu rámcové smlouvy). Přílohu je možné vložit po 
validaci vložené dávky před odesláním do IS PDS přes detail vybrané žádosti: 

 

Kde je následně v pravé části detailu žádosti připravené pole pro vložení příloh: 

 

4.6.4 Specifické informace k žádostem o změnu rámcové smlouvy u elektřiny 
V rámci Distribuce24 je zprovozněno elektronické podání žádosti dle struktury vstupního souboru se splněním 
povinností dle Přílohy 5 tohoto dokumentu. Tamtéž je uveden i číselník pro stavy OPM.  
 
V rámci žádostí je rozlišován požadovaný termín zahájení distribuce a skutečný termín zahájení distribuce, který 
se v souladu s právními předpisy může lišit. Skutečný termín účinnosti smlouvy je uveden až po realizaci změny 
smlouvy ze strany distributora a je uveden v detailu žádosti. 

V případě podání žádosti o uzavření rámcové smlouvy se stavem OPM 1, tj. při instalaci měřidla u nového 
odběrného nebo předávacího místa, zadávejte nejbližší možný termín (tj. +2 pracovní dny). 

Termín zahájení poskytnutí služby distribuční soustavy v elektroenergetice (dále jen „zahájení distribuce 
elektřiny“) se může změnit dle volných pracovních kapacit Distributora určených pro montáž měřícího zařízení. 
Termín domlouvá se zákazníkem Distributor a obchodníkovi je předán v portálu DIPO v detailu dané žádosti. 

Upozornění: Je-li chybně zadán požadavek, distributor má oprávnění vybraná vstupní data žádosti změnit a 
schválit takto opravenou žádost. O změně vstupních dat Distributor informuje v detailu žádosti. 

Povinné přílohy při změně sazby najdete na webu Distributora zde: https://www.egd.cz/technicke-informace-
k-elektrine v sekci Schémata a technické informace. 

Žádáte-li o sazbu C27d pro bytový dům, pak tuto skutečnost, prosím, uveďte do poznámky v žádosti. 

4.6.5 Specifické informace k žádostem o rezervaci distribuční kapacity 
V rámci Distribuce24 je zprovozněno elektronické podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity dle struktury 
vstupního souboru se splněním povinností a vyplněním číselníkových položek dle Přílohy 3 tohoto dokumentu.  
 
Termín pro objednání denní rezervované pevné klouzavé distribuční kapacity: 
• Klouzavou distribuční kapacitu lze objednat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem a nejpozději v 
kalendářní den do 23:59 hod., od kterého má klouzavá distribuční kapacita platit. 
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• Příklad: požadovanou klouzavou kapacitu na období od 28.11.2020 do 27.12.2020 lze objednat v časovém 
období od 28.07.2020 00:00 - 28.11.2020 23:59 hod. 
 
Termíny pro objednání ostatních typů denních rezervovaných kapacit se řídí aktuálně platnou legislativou. 

4.6.6 Specifické informace k žádostem přerušení/obnovení distribuce elektřiny 
V případě zadání žádosti o přerušení dodávky elektřiny se může termín skutečného přerušení lišit od termínu 
požadovaného přerušení. Skutečný termín je po zaplánování servisní zakázky uveden v detailu žádosti. Struktura 
zadaných polí musí odpovídat vzorovému souboru, číselníky a povinnosti jsou uvedeny v Příloze 6 tohoto 
dokumentu. 

Žádost o zastavení přerušení dodávky elektřiny je realizována pomocí akce „Storno“: 

Ve funkcionalitě Žádosti (aktivní komodita elektřina) v sekci Přerušení vyberte žádost o přerušení, kterou chcete 
stornovat kliknutím na její číslo, např.: 

 

V horní nabídce je potom možnost zadat storno, čímž dojde k odeslání žádosti o zastavení přerušení: 

Možnost storna žádosti posuzuje Distributor, a to především s ohledem na legislativní termíny a stav související 
servisní práce. Může tedy ze strany Distributora dojít k jejímu zamítnutí. 

 

 

4.6.7 Specifické informace k žádostem přerušení/ukončení a obnovení u plynu 
V rámci žádostí je rozlišován požadovaný termín přerušení/ukončení a skutečný termín přerušení/ukončení 
distribuce, který se v souladu s právními předpisy může lišit. Skutečný termín přerušení/zahájení distribuce je 
zobrazen až po zaplánování servisní zakázky na straně Distributora. 

Pro žádost o přerušení a ukončení je využit jeden vstupní soubor, kde se typ žádosti rozliší dle poznámky ve 
vzorovém souboru.  

Nápověda pro zadávání polí do vstupního souboru je na druhém listu vstupního souboru. Povinnosti a číselníky 
pro vyplnění polí jsou také v Příloze 4 tohoto souboru. 
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Žádost o zastavení ukončení/přerušení dodávky plynu je realizována pomocí akce „Storno“: 

Ve funkcionalitě Žádosti (aktivní komodita plyn) v sekci Ukončení/Přerušení vyberte žádost 
o ukončení/přerušení, kterou chcete stornovat kliknutím na její číslo, např.: 

 

V horní nabídce je potom možnost zadat storno, čímž dojde k odeslání žádosti o zastavení ukončení/přerušení: 

Možnost storna žádosti posuzuje Distributor, a to především s ohledem na legislativní termíny a stav související 
servisní práce. Může tedy ze strany Distributora dojít k jejímu zamítnutí. 

 

 

4.6.8 Specifické informace k žádostem o změnu SOP při přepisu 
Pro žádost o změnu SOP při přepisu platí povinnosti a číselníky uvedené v Příloze 2 tohoto dokumentu. 

Po kladném vyřízení SOP při přepisu je v rámci této funkcionality vystavena i SOP podepsaná ze strany 
Distributora, kterou oprávněná osoba za obchodníka může rovněž v rámci této funkcionality podepsat. Jakmile 
je smlouva platná, tedy se stavem „Oboustranně podepsáno“, případně s finálním stavem „OPM připraveno“, je 
možné si stáhnout i finální verzi smlouvy. 

V rámci vstupního souboru pro SOP se vyplňuje kód státu – pole je nepovinné (při nevyplnění je automaticky 
vyhodnoceno jako stát ČR), ale v případě vyplnění je třeba použít oficiální kód státu. tj. pro ČR je to CZ. V případě 
vyplnění jiného kódu je žádost manuálně zpracovávána a její vyřešení trvá výrazně déle. 

 

4.6.9 Specifické informace k žádostem o změnu SOP při změně hodnoty hlavního jističe 
Na Portálu Distribuce24 lze podat žádost o změnu SOP pro novou hodnotu hlavního jističe. 

 Žádost lze zadat pouze jednotlivě, tzn. vždy pouze pro jeden konkrétní EAN samostatně, 
 pouze pro odběrná místa připojená k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí bez připojeného 

zdroje výroby elektřiny, 
 pro odběrná místa připojená na hladině VN/VVN a pro odběrná místa s připojenou výrobou podává 

žádost zákazník pomocí formuláře uvedeného na webu distributora, 
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 možnost zaslání SOP k podpisu na zákazníka, v takovém případě neplatí povinnost přiložení plné moci 
zákazníka. 

Po přihlášení na portál Distribuce24 je nově u komodity elektřina zobrazována pro funkcionalitu „Žádosti“ v sekci 
„SOP ZMĚNA JISTIČE“. 

 

 

Formulář žádosti o SOP při změně hodnoty hlavního jističe lze zobrazit dvěma způsoby: 

 přes menu v sekci „Smlouvy odběrných míst“, se lze prokliknout do detailu konkrétní aktivní smlouvy 

(EANu) v horní liště zobrazí volba , 

 přes funkcionalitu „Žádosti“ kliknutím na záložku „SOP ZMĚNA JISTIČE. Použitím ikonky  vpravo 
dole se zobrazí dialogové okno pro zadání EANu (je možno zadat pomocí Ctrl+V, nebo vepsáním). 

Po potvrzení EANu se otevře dialogové okno s formulářem samotné žádosti, kde je již předvyplněn EAN, 
identifikace zákazníka včetně adresy, adresa odběrného místa a aktuální stav fází a jističe. Formulář dále 
obsahuje povinná pole, která je nutné vyplnit pro úspěšné podání žádosti. Těmito poli uživatele provede 
samotný formulář žádosti. 

Povinná pole: 

 Kontaktní údaje zákazníka – telefon, e-mail  
 telefonní kontakt zadávejte ve formátu +420 XXX XXX XXX, nebo XXX XXX XXX. 

 
 
 Korespondenční adresa 

 v případě, že je korespondenční adresa shodná s trvalou adresou zákazníka zůstává checkbox 
zatržený, 

 
 v případě, že se korespondenční adresa liší od trvalé adresy zákazníka je checkbox třeba 

odškrtnout, čímž dojde k zobrazení možnosti zadání korespondenční adresy, 
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 v případě, že korespondenční adresa není našeptána z rejstříku RÚIAN, tak ponechte checkbox 

zaškrtnutý a adresu, prosím, zadejte do poznámky, na konci formuláře. 
 
 Požadované hodnoty 

 snížení/zvýšení,  
 počet fází – výběrem z nabízených hodnot, 
 hodnota jističe – výběrem z nabízených hodnot, 
 vypínací charakteristika – v případě, že je odlišná od defaultně plněné hodnoty „B“, je nutné 

vyplnit i důvod změny vypínací charakteristiky jističe. Maximální délka textu je 500 znaků. 

 

 Charakter odběru 
 musí být uvedeny veškeré spotřebiče s vazbou na stávající/požadovanou sazbu, 
 v případě, že je zadáno tepelné čerpadlo, pak je nutné vyplnit i další doplňující hodnoty, 
 u spotřebiče „dobíjecí stanice“ s instalovaným výkonem více než 3,7 kW prosím vložte do příloh 

následující vyplněný formulář: https://www.egd.cz/sites/default/files/2021-01/0121_D42.pdf 

 

 Přílohy  
 pro podání žádosti o změnu SOP při změně hodnoty hlavního jističe je nutné přiložit plnou moc 

pro uzavření smlouvy podepsanou odpovědnou osobou (zákazníkem nebo osobou oprávněnou 
vystupovat za zákazníka), tato povinnost neplatí při zaškrtnutí, že SOP je odeslána na zákazníka, 

 po přiložení příloh je nutné vybrat jednotlivé typy příloh, 
 ukázku, jak vhodná plná moc může vypadat, najdete v Příloze 8 tohoto dokumentu. 
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Ostatní pole: 

 Povinnost zveřejňovat smlouvy 
 týká se pouze zákazníků, kteří mají tuto povinnost stanovenu legislativou. 

 

 Poznámka  
 maximální délka textu je 2500 znaků. 

 

 Zaslat SOP k podpisu na adresu zákazníka. 
 při zaškrtnutí je smlouva poslána k podpisu na zákazníka, obchodník nemůže podepsat přes 

portál. Zároveň v tom případě neplatí povinnost přiložit plnou moc pro uzavření smlouvy. 

 

Po vyplnění všech povinných údajů může uživatel formulář rovnou odeslat do IS distributora pomocí ikony 

vpravo dole, nebo si jej může uložit do konceptů pomocí ikony taktéž vpravo dole a 
odeslat později. 

Při odeslání /uložení dochází k vygenerování souhrnu žádosti ve formátu pdf., který je uložen spolu s přílohami 
v detailu žádosti. Po úspěšném odeslání žádosti se uživateli zobrazí pop-up okno s číslem žádosti, přes které je 
možné se prokliknout do detailu žádosti. 

 

Další možností pro zobrazení detailu konkrétní žádosti je přes funkcionalitu „Žádosti“ sekce „SOP ZMĚNA 
JISTIČE“ nebo přes widget „Žádosti“ na nástěnce portálu.  

V detailu žádosti je možné sledovat stav dané žádosti u distributora. V případě, že je žádost ze strany distributora 
zamítnuta, pak je v detailu žádosti zobrazen i důvod zamítnutí. V případě, že existuje již jiná rozpracovaná SOP 
pro dané OPM, pak zasíláme důvod zamítnutí: Zamítnuto s důvodem zamítnutí S01 
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 V detailu žádosti jsou také vidět doplňující informace ke stavu řešení: 

 stav uhrazeného podílu na oprávněných nákladech, 
 stav realizace připojení, 
 stav splnění technických podmínek ze SOP. 

Ne vždy jsou všechny tyto stavy pro danou žádost relevantní. 

Stavové řízení, princip podpisu je obdobný jako u typu žádostí SOP při přepisu. 

Pro úspěšné provedení změny hodnoty hlavního jističe je nutné dodat revizní zprávu například pomocí 
funkcionality „Revizní zprávy“ na portálu Distribuce24. 

V případě žádosti o odstoupení od Smlouvy o připojení je nutné kontaktovat distributora emailem na adrese 
info@egd.cz  

4.7 REVIZNÍ ZPRÁVY 
V rámci menu je pro komoditu elektřina k dispozici funkcionalita „Revizní zprávy“. Tato funkcionalita umožňuje 
předat distributorovi revizní zprávu/prohlášení energetika (dále jen revizní zpráva) ve strukturované podobě, 
což umožňuje automatizované zpracování. Je-li tedy např. změna rámcové smlouvy podmíněna dodáním revizní 
zprávy, může obchodník revizní zprávu podat tímto způsobem a v krátkém čase zjistit, jestli je v pořádku. 
Následná rámcová smlouva už potom nemusí obsahovat revizní zprávu v příloze žádosti a je zpracována obvykle 
automaticky. 

Nová revizní zpráva je zadána tlačítkem: „Založit revizní zprávu“ nebo přes ikonku:  vpravo dole. 

Následně je otevřeno dialogové okno, které uživatele provede povinnými poli pro revizní zprávu dle typu 
odběrného místa. Podle zadaného kódu EAN je automaticky revizní zpráva přiřazována k poslední platné 
smlouvě o připojení. Datum vystavení revize nesmí být starší 6 měsíců. Revizní zpráva musí obsahovat potvrzení, 
že zařízení je schopno bezpečného provozu. U nepřímého měření musí být vypsány informace o měřicích 
transformátorech. Na základě zvolené sazby může být vyžadováno doplnění dalších polí (příkon určitých 
spotřebičů, doplnění určitých příloh). Dále je vybrán typ potvrzení (revizní zpráva/prohlášení energetika), který 
je vložen v příloze. Hodnoty uvedené ve všech polích musí odpovídat skutečným hodnotám uvedeným 
v potvrzení. 

Při vložení příloh je nutné vybrat, o jaký typ přílohy se jedná. Kromě samotné revizní zprávy můžou další přílohy 
obsahovat dokumenty nutné pro přiznání požadované sazby. 
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Přehled stavu zpracování revizních zpráv je obdobný jako u žádostí. Je-li revizní zpráva zamítnuta, podrobnější 
informace o důvodech zamítnutí jsou uvedeny v detailu vložené revizní zprávy. Při kladném vyřízení je stav řešení 
„OPM připraveno“. 

4.8 DODATKY 
Pro komoditu plyn je nutné potvrdit změny požadované přes žádosti o rezervaci distribuční kapacity přes 
funkcionalitu „Dodatky“. Ta je přístupná z menu při zobrazení funkcionalit pro komoditu plyn. 

V této sekci je (v případě, kdy je žádáno o RDK) na denní bázi vystaven tzv. dodatek, který obchodník po kontrole 
potvrdí zvolením daného dodatku a kliknutím na „Odeslat“. 

 

4.9 PŘÍLOHY KE STAŽENÍ 
V rámci menu je pro obě komodity přístupná funkcionalita s názvem „Přílohy ke stažení“. V ní je možné vybrat 
sekci obsahující dokumenty ke stažení. 

4.9.1 Daňové doklady 
Přes sekci „Daňové doklady“ je možné vyhledat účetní doklady vystavené ve zvoleném období. Pro každou 
komoditu jsou zobrazeny dokumenty zvlášť – tj. pro dokumenty z druhé komodity, než je právě aktivní, je třeba 
přepnout spravovanou komoditu v pravém horním rohu přes ikonku blesku/plamínku. 

4.9.2 Sestavy ke stažení 
Přes sekci „Sestavy ke stažení“ je možné vyhledat seznam odběrných nebo předávacích míst, pro která má 
obchodník k 1. dni zvoleného měsíce zajištěnu smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy (v elektřině též 
označováno jako „RS0“). U komodity elektřina je možné vybrat seznam s rozlišením na:  

 MOO – maloodběr obyvatelstvo, 
 MOP – maloodběr podnikatelé, 
 VO – velkoodběr. 

Pro každou komoditu jsou zobrazeny dokumenty zvlášť – tj. pro dokumenty z druhé komodity, než je právě 
aktivní, je třeba přepnout spravovanou komoditu v pravém horním rohu přes ikonku blesku/plamínku. 

 

4.9.3 Technické detaily OM 
V sekci „Přílohy ke stažení“ je k dispozici možnost stáhnout si sestavu technických detailů odběrných míst. Ta 
obsahuje požadovaný výčet odběrných míst obsahující vybrané technické informace – číslo elektroměru, 
hodnotu posledního zúčtovaného odečtu, datum tohoto odečtu, důvod odečtu, typ měření, skupinu povelů 
HDO. 
 
Jako vstupní parametr je možné zadat výčet EAN/EIC kódů (dle vstupního souboru umístěného v této sekci), 
nebo omezení dle platnosti smluv Od/Do. 
 
Na základě vstupních parametrů dojde ke generování souboru, který je následně (po vytvoření systémem a 
aktualizaci stránky) možné exportovat. Maximální množství odběrných míst v exportu je 10 tisíc ks.  



32 

 

Sestava slouží primárně pro náhled na technická data (např. číslo přístroje kvůli kontrole při zadávání odečtů). 
Je zde nastavena validace na omezení dle aktuálního přiřazení smlouvy – nejde však o náhradu sestavy „RS0“ 
(ke kontrole platnosti smlouvy je stejně jako u funkcionality „Smlouvy odběrných míst“ využita jednou denně 
obnovovaná databáze smluv). 

 

4.10 NÁSTĚNKA, ROZCESTNÍK A KONTAKTY NA DISTRIBUTORA 

4.10.1 Nástěnka 
Nástěnka se skládá ze dvou hlavních částí: 

 Aktualit, pomocí kterých PDS předává obchodníkům důležité informace včetně např. informace o vydání 
nové uživatelské příručky či mimořádných stavů. 

 Bloků žádostí, které slouží pro rychlý přehled o stavu řešených žádostí či reklamací. 

 

 

4.10.2 Rozcestník 
Rozcestník slouží pro nasměrování při řešení méně častých žádostí (primárně žádostí, které si obvykle řeší 
zákazník sám), které nelze řešit přes portál Distribuce24, na on-line formuláře na webu Distributora. 
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4.10.3 Kontakty na Distributora 
Kontakty, které obchodník nejčastěji využije při komunikaci s PDS, je možné přes ikonku telefonu v pravé horní 
část. A to nejen ze sekce Nástěnka, ale i u jiných funkcionalit. 
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5 PŘÍLOHY 

5.1 PŘÍLOHA ČÍSLO 1: POVINNOSTI A ČÍSELNÍKY PRO ZADÁVÁNÍ ODEČTŮ ELEKTŘINY A PLYNU 

5.1.1 Elektřina 
EAN povinný   Označení důvodu odečtu Důvod odečtu 

Číslo přístroje povinný   F Mimořádná faktura 
Datum odečtu povinný   K Kontrolní odečet 
Důvod odečtu povinný dle číselníku*   Z Odečet ke změně dodavatele 
Stav měřidla (VT) povinný   P Odečet k přepisu 

Stav měřidla (NT) povinný jen u dvoutarifního přístroje   R Periodický odečet 

 

5.1.2 Plyn 
      Označení důvodu odečtu Důvod odečtu 
EIC povinný   F Mimořádná faktura 
Číslo přístroje povinný   K Kontrolní odečet 
Datum odečtu povinný   Z Odečet ke změně dodavatele 
Důvod odečtu povinný dle číselníku*   P Odečet k přepisu 

Stav měřidla povinný   R Periodický odečet 
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5.2  PŘÍLOHA 2: POVINNOSTI A ČÍSELNÍKY PRO SOP PŘI PŘEPISU 

5.2.1 SOP při přepisu - elektřina 
 

L1 L2 Kontrola na portále, číselník    

  

EAN povinné, validace na EAN na území EG.D    
Datum zahájení 
odběru povinné, kontrola na aktuální nebo budoucí datum    

Napěťová hladina 

Ano, číselník: 
*NN 
*VN 
*VVN    

Adresa OM 

    

Kombinace 
povinností 
1 

Kombinace 
povinností 
2 

Kombinace 
povinností 
3 

Ulice musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X     

Číslo popisné musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X     

Číslo orientační 
nepovinné, celé číslo 1-9999 + může být 1 písmeno 
(např.1515a)       

Místní část musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X X 

Obec povinné       

PSČ 
povinné, validace na psč (5 číslic, může a nemusí být 
mezera)       

Číslo evidenční musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz     X 
Kód katastrálního 
území musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X   

Katastrální území nepovinné       

Číslo parcelní musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X   
Číslo parcelní - 
podčíslo nepovinné    

  
Druh obchodního 
partnera 

povinné, číselník: 
*Podnikatel - právnícká osoba (P-PO) 
*Podnikatel - fyzická osoba - RČ (P-FO-RC) 
*Podnikatel - fyzická osoba - DN (P-FO-DN) 
*Podnikatel - fyzická osoba - ICO (P-FO-IC) 
*Fyzická osoba (FO)    

  Název / Jméno povinné pro fyzickou osobu + podnikatel    
  Název / Příjmení povinné pro fyzická osoba    
  Titul před      
  Titul za      

  IČO 

povinné pro  - 
- podnikatel-právnická osoba 
- podnikatel - fyzická osoba 
musí být celé číslo    

  DIČ      
  Okresní soud      
  Oddíl      
  Vložka číslo      

  Rodné číslo 

povinné pro podnikatele-fyzickou osobu a fyzickou osobu, 
kontrola na 9-10místné číslo nebo 9-10 místné číslo s 
lomítkem (např. 111111/1111)    

  Datum narození 

povinné 
 - podnikatel -fyzická osoba  
-fyzická osoba 
validace na formát: DD.MM.RRRR    

    

Kombinace 
povinností 
1 

Kombinace 
povinností 
2  
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Trvalá adresa 
koncového 
zákazníka 

Ulice musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X    
číslo popisné musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X    

Číslo orientační 
nepovinné, celé číslo 1-9999 + může být 1 písmeno 
(např.1515a)      

Místní část musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X  
Obec povinné      

PSČ 
povinné, validace na psč (5 číslic, může a nemusí být 
mezera)      

Stát nepovinné      
Číslo evidenční musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X  

Korespondenční 
adresa - Koncový 

zákazník 

Ulice 

celá korespondenční adresa nepovinná 
pokud vyplněno , musí být splněna aspoň jedna 
kombinace povinností -viz X    

číslo popisné musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X    

Číslo orientační 
nepovinné, celé číslo 1-9999 + může být 1 písmeno 
(např.1515a)      

Místní část musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X  
Obec povinné      

PSČ 
povinné, validace na PSČ (5 číslic, může a nemusí být 
mezera)      

Stát nepovinné      
Číslo evidenční musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X  
PO Box nepovinné    

Kontaktní údaje 
koncového 
zákazníka 

E-mail nepovinné, formát emailu    

Telefon nepovinné, formát telefonu    

Kontaktní osoba - 
koncový zákazník 

Jméno nepovinné    
Příjmení nepovinné    
Funkce nepovinné    
e-mail nepovinné, formát emailu    
Telefon nepovinné, formát telefonu    

Poznámka   nepovinné    

Příloha - Plná 
moc pro uzavření 
smlouvy  a 
souhlas 
původního 
majitele. Pokud 
uživatel má tento 
dokument ve 
dvou přílohách, 
může vložit i 
druhou přílohu 
(nepovinné)   povinné, pokud Napěťová hladina= VN, jinak nepovinné    
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5.2.2 SOP při přepisu - plyn 
L1 L2 Kontrola na portále    
  EIC povinné, validace na EIC na území EG.D    

  

Datum 
zahájení 
odběru povinné, kontrola na aktuální nebo budoucí datum    

  Typ připojení 

povinné, číselník: 
*DOM 
*MO 
*SO 
*VO    

Adresa OM 

    

Kombinace 
povinností 
1 

Kombinace 
povinností 
2 

Kombinace 
povinností 
3 

Ulice musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X     

Číslo popisné musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X     

Číslo orientační nepovinné, celé číslo 1-9999 + může být 1 písmeno (např.1515a)       

Místní část musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X X 
Obec povinné X X X 

PSČ povinné, validace na PSČ (5 číslic, může a nemusí být mezera) X X X 

Číslo evidenční musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz     X 
Kód 
katastrálního 
území musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X   
Katastrální 
území nepovinné       

Číslo parcelní musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz   X   
Číslo parcelní - 
podčíslo nepovinné    

  

Druh 
obchodního 
partnera 

povinné, číselník: 
*Podnikatel - právnická osoba (P-PO) 
*Podnikatel - fyzická osoba - RČ (P-FO-RC) 
*Podnikatel - fyzická osoba - DN (P-FO-DN) 
*Podnikatel - fyzická osoba - ICO (P-FO-IC) 
*Fyzická osoba (FO)    

  Název / Jméno povinné pro fyzickou osobu + podnikatel    

  
Název / 
Příjmení povinné pro fyzická osoba    

  Titul před      
  Titul za      

  IČO 

povinné pro: 
- podnikatel-právnická osoba 
- podnikatel - fyzická osoba 
musí být celé číslo    

  DIČ      
  Okresní soud      
  Oddíl      
  Vložka číslo      

  Rodné číslo 
povinné pro podnikatele-fyzickou osobu , kontrola na 9-10místné číslo 
nebo 9-10místné číslo s lomítkem (např. 111111/1111)    
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Datum 
narození 

povinné pro: 
- podnikatel - fyzická osoba  
- fyzická osoba 
validace na formát: DD.MM.RRRR    

Trvalá adresa 
koncového 
zákazníka 

    

Kombinace 
povinností 
1 

Kombinace 
povinností 
2  

Ulice musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností - viz X    

číslo popisné musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností - viz X    

Číslo orientační nepovinné, celé číslo 1-9999 + může být 1 písmeno (např. 1515a)      

Místní část musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností - viz   X  
Obec povinné X X  

PSČ povinné, validace na PSČ (5 číslic, může a nemusí být mezera) X X  
Stát nepovinné      

Číslo evidenční musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností - viz   X  

Koresponden
ční adresa - 
Koncový 
zákazník 

Ulice 

celá korespondenční adresa nepovinná 
pokud vyplněno, musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -
viz X    

číslo popisné musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností -viz X    

Číslo orientační nepovinné, celé číslo 1-9999 + může být 1 písmeno (např. 1515a)      

Místní část musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností - viz   X  
Obec povinné X X  

PSČ povinné, validace na PSČ (5 číslic, může a nemusí být mezera) X X  
Stát nepovinné      

Číslo evidenční musí být splněna aspoň jedna kombinace povinností - viz   X  
PO Box nepovinné    

Kontaktní 
údaje 
koncového 
zákazníka 

E-mail nepovinné, formát emailu    

Telefon nepovinné, formát telefonu    
  Jméno nepovinné    
Kontaktní 
osoba - 
koncový 
zákazník 

Příjmení nepovinné    
Funkce nepovinné    
e-mail nepovinné, formát emailu    
telefon nepovinné, formát telefonu    

Předpokláda
ný roční 
odběr  
(m3/rok)   povinné, číslo    

Charakter 
odběru 

Vaření 
povinné alespoň jedno, odpovídající označit „x“ 

Musí odpovídat povoleným kombinacím vůči Využití odběrného místa 
– viz číselník v kapitole 5.2.4 

   
Vytápění    
TUV    
Technologie    
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Využití 
odběrného 
místa   povinné, číselník viz kapitola 5.2.4     

Spotřebič 1 

Spotřebič 1 
povinné, pokud typ spotřebiče = VO, jinak nepovinné, číselník ve 
zvláštní tabulce    

Příkon 
spotřebiče 1 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 1 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 1 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 1 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 1 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 1 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 2 

Spotřebič 2 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 2 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 2 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 2 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 2 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 2 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 2 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 3 

Spotřebič 3 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 3 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 3 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    
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Nový/stávající 
spotřebič 3 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 3 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 3 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 3 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 4 

Spotřebič 4 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 4 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 4 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 4 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 4 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 4 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 4 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 5 

Spotřebič 5 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 5 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 5 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 5 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 5 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 5 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 5 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 6 
Spotřebič 6 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 6 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    
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Počet 
spotřebičů 6 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 6 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 6 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 6 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 6 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 7 

Spotřebič 7 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 7 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 7 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 7 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 7 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 7 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 7 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 8 

Spotřebič 8 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 8 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 8 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 8 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 8 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 8 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 8 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 9 Spotřebič 9 nepovinné, validace na číselník    
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Příkon 
spotřebiče 9 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 9 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 9 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 9 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 9 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 9 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 10 

Spotřebič 10 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 10 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 10 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 10 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 10 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 10 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 10 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 11 

Spotřebič 11 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 11 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 11 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 11 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 11 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 11 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     
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Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 11 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 12 

Spotřebič 12 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 12 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 12 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 12 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 12 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 12 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 12 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 13 

Spotřebič 13 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 13 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 13 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 13 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 13 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 13 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 13 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 14 

Spotřebič 14 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 14 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 14 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 14 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 14 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     
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Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 14 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 14 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 15 

Spotřebič 15 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 15 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 15 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 15 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 15 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 15 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 15 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 16 

Spotřebič 16 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 16 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 16 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 16 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 16 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 16 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 16 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 17 

Spotřebič 17 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 17 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 17 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 17 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    
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Denní odběr 
spotřebiče 17 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 17 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 17 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 18 

Spotřebič 18 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 18 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 18 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 18 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 18 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 18 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 18 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 19 

Spotřebič 19 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 19 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 19 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Nový/stávající 
spotřebič 19 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 19 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 19 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 19 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Spotřebič 20 

Spotřebič 20 nepovinné, validace na číselník    
Příkon 
spotřebiče 20 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    

Počet 
spotřebičů 20 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo    



46 

 

Nový/stávající 
spotřebič 20 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, číselník: 
*39 (Nový) 
*42 (Stávající)    

Denní odběr 
spotřebiče 20 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Max. hodinový 
odběr 
spotřebiče 20 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Min. hodinový 
odběr 
spotřebiče 20 

povinné, pokud je uveden daný spotřebič, jinak nepovinné, validace na 
číslo. V případě, že typ spotřebiče = MO nebo DOM, tak pole je 
nepovinné     

Poznámka   nepovinné    

Příloha - Plná 
moc pro 
uzavření 
smlouvy a 
souhlas 
původního 
majitele. 
Pokud 
uživatel má 
tento 
dokument ve 
dvou 
přílohách, 
může vložit i 
druhou 
přílohu 
(nepovinné)   povinné, pokud Typ připojení = VO nebo SO, jinak nepovinné    

 

5.2.3 Číselník spotřebičů pro SOP při přepisu – plyn 
Spotřebič Označení do vstupního souboru  DOM MO SO VO 
Topidlo SPB01 x x x x 
Kotel SPB02 x x x x 
Kondenzační kotel SPB03 x x x x 
Parní kotel SPB04     x x 
Sporák SPB05 x x x x 
Boiler SPB06 x x x x 
Průtokový ohřívač vody SPB07 x x x x 
Agregát SPB08     x x 
Hořák SPB09   x x x 
Zářič SPB10   x x x 
Infrazářič SPB11   x x x 
Sušárna SPB12   x x x 
Výměník SPB13   x x x 
Kompresor SPB14     x x 
CNG stanice SPB15 x x x x 
Pec SPB16   x x x 
Větrací jednotka SPB17   x x x 
Teplovzdušná jednotka SPB18   x x x 
Sušící kabina SPB19   x x x 
Kogenerační jednotka SPB20   x x x 
Ostatní technologie SPB98   x x x 
Ostatní spotřebiče SPB99 x x x x 
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5.2.4 Číselník pro využití odběrného místa 
CHARAKTER ODBĚRNÉHO MÍSTA Charakteru odběr 

Kód Využití odběrného místa vaření TUV vytápění technologie 
R01 Byt, rodinný dům, rekreační objekt + + +   

R02 Administrativní prostory (kancelářské prostory, kulturní zařízení) + + +   

R03 Ubytovací a stravovací zařízení (hotel, penzion, ubytovna, restaurace, jídelna, bufet, 
bar, herna, S04=velkokapacitní vaření) 

+ + + + 

R04 Výrobní prostory (hala, dílna) + + + + 

R05 Školská a sportovní zařízení + + + + 

R06 Prodejní zařízení (stavba pro obchod, stavba s prodejní plochou) + + + + 
R07 Nemocniční a léčebná zařízení + + + + 

R08 Sezónní technologické odběry – zima       + 

R09 Sezónní technologické odběry – léto       + 

R10 Kotelny     + + 

R11 Ostatní drobné odběry (<7,56MWh/rok) + +     
R12 Technologické odběry – celoroční (CNG, klimatizace)       + 

+ možné kombinace 

5.2.5 Popis stavů řešení žádostí o SOP při přepisu 
Stav Stav řešení Popis situace 

Koncept Čeká na odeslání Žádost byla vložena, ale ještě neproběhlo odeslání do IS PDS 

V řešení Zadán požadavek na SOP Žádost je odeslána do IS PDS 

V řešení Smlouva zaevidována Žádost je přijata do IS PDS 

V řešení Smlouva v řešení Smlouva je na straně distributora zpracovávána 

Čeká na podpis Čeká na potvrzení obchodníkem Smlouva je na portále připravena k podpisu obchodníkem 

Čeká na podpis Smlouva v řešení Smlouva je podepsána obchodníkem a odeslána do IS PDS 

V řešení Potvrzeno obchodníkem Smlouva je potvrzena obchodníkem 

V řešení Oboustranně podepsáno Smlouva je podepsána obchodníkem i distributorem a probíhá její 
archivace 

Zamítnuto Žádost zamítnuta Žádost byla zamítnuta (důvod viz detail žádosti) 

Vyřešeno Smlouva nevrácena v termínu Smlouva byla zpracována, ale nebyla podepsána v požadovaném termínu 

Vyřešeno Odstoupeno/Smlouva ukončena Smlouva byla zpracována, ale její platnost byla zrušena 

Vyřešeno Žádost stornována Žádost byla zrušena 

Vyřešeno Nesplněny podmínky PDS Žádost byla formálně v pořádku, ale nebyly splněny podmínky PDS (viz 
detail žádosti) 

Vyřešeno OPM připraveno Smlouva je platná a jsou splněny její podmínky 
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5.3 PŘÍLOHA 3: ČÍSELNÍKY A VYSVĚTLIVKY PRO ŽÁDOST O RDK 

5.3.1 Instrukce k vyplnění přílohy žádosti o distribuci pro elektronické podání  
1 Z důvodů strojového zpracování se v žádné buňce NESMÍ vyskytnout znak ";" (středník) a to ani v adrese. 
2 Všechny číselné hodnoty musí být zásadně uváděny v celých číslech bez oddělovačů tisíců.  
  Oddělovačem nesmí být ani mezera automaticky vložená formátem čísla MS Excel. 
3 Všechny datumy musí být ve formátu datum DD.MM.RRRR 

4 

Typ rezervace kapacity musí být N pro rezervaci distribuční kapacity na dobu Neurčitou. 
                                                          M pro rezervaci Měsíční distribuční kapacity 
                                                          K pro rezervaci Klouzavé distribuční kapacity 
                                                          H pro pevnou distr.kap.na dobu neurčitou ve výši Historicky dosaženého den. max. 

5 Termín ukončení distribuce plynu musí být vyplněn.  

6 
Pokud pro odběrné místo je uzavírána smlouva na dobu neurčitou vyplňte do pole termín ukončení distribuce plynu 
datum: 31.12.9999 

7 Pole: Maximální denní distribuční kapacita pro odběratele kategorie Maloodběr a Domácnosti se nevyplňuje 

8 

Typ změny dodavatele musí být SZ pro Standardní Změnu dodavatele 
                                                          RZ pro Rychlou Změnu dodavatele  
                                                          NE NEjedná se o žádost související se změnou dodavatele  

Viz samostatná tabulka 

9 Seznam přípustných kombinací placení záloh Viz samostatná tabulka  

10 Popis formátů jednotlivých polí žádosti Viz samostatná tabulka  

11 

Důvod žádosti musí být  
                                      S1 - Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu 
                                      S2 - Změna dodavatele plynu z DPI 
                                      S3 - Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě 
                                      R1 - Zahájení dodávek do OM nově připojeného zákazníka 
                                      R2 - Zahájení dodávek do OM po NOP 
                                      R3 - Zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru 
                                      D1 - Přepis bez ZD  
                                      D2 - Změna smluvních údajů  
                                      D3 - Změna ceny na špičkový odběr-jednosložková cena 
                                      D4 - Změna ceny na LN model a měsíční fakturaci  
                                      D5 - Změna ceny na cenu MODOM a roční fakturaci 
                                      D6 - Žádost o pravidelnou mimořádnou měsíční fakturaci 
                                      D7 - Žádost o změnu kategorie 
                                      D9 - Jiný důvod 
                                      DA -  Změna typu měření z C na A/B 

12 
Způsob uzavření smlouvy musí být M - Mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele  
                                                               P - V prostorech obvyklých k podnikání dodavatele 
                                                               D - Distančním způsobem 

      

5.3.2 Žádost nebude možné přijmout v případě identifikace níže uvedených nedostatků:  
  popis chyby poznámka 
13 žádost nebude podána v termínu stanoveném legislativou   

14 požadovaný termín zahájení distribuce novým dodavatelem nebude v souladu s platnou 
legislativou 

  

15 
požadovaný termín ukončení distribuce novým dodavatelem nebude v souladu s platnou 
legislativou 

Smlouva na dobu neurčitou 
musí mít datum ukončení 
31.12.9999. 
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5.3.3 Povolené formáty pro žádost o RDK 
Pole Formát 
Jednotný identifikační kód uživatele (EIC) Text 
Jednotný identifikační kód OM/PM (EIC) Text 
Jméno/název zákazníka/ 
EIC PDS nebo výrobce Text 
IČ Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Datum narození Datum ve formátu DD.MM.RRRR 
Obec Text 
Ulice Text 
Část obce (lokalita) Text 
Číslo popisné Text nebo číslo 
Číslo orientační Text nebo číslo 
E-mailová adresa zákazníka Text 
Předpokládaná výše ročního odběru (kWh/rok) Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Maximální denní distribuční kapacita  
(měření A, B) (m³/den) Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Maximální denní distribuční kapacita  
(měření C) (m³/den) Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Typ rezervace kapacity Text 
Termín zahájení distribuce plynu Datum ve formátu DD.MM.RRRR 
Termín ukončení distribuce plynu Datum ve formátu DD.MM.RRRR 

Placení záloh 
Text, vyplňte pouze pokud je platné hodnotou "X", jinak 
prázdná buňka 

Leden Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Únor Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Březen Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Duben Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Květen  Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Červen Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Červenec Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Srpen Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Září Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Říjen Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Listopad Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Prosinec Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Telefonní číslo zákazníka Celé číslo, nesmí být použit oddělovač tisíců 
Typ změny dodavatele Text 
Důvod žádosti Text 
Způsob uzavření smlouvy Text 
Sloupec AJ a další jsou při importu ignorovány (je možno je využít pro 
potřeby podavatele žádosti)   

 

5.3.4 Možné kombinace pro placení záloh 
  Placení záloh 

Ka
te

go
rie

 
od

bě
ru

 

Zá
lo

ha
 

VOSO X 
VOSO   

MODOM X 
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5.3.5 Kombinace typu rezervované kapacity a změny dodavatele 

Ty
p 

re
ze

rv
ov

an
é 

ka
pa

ci
ty

 

Typ 
ZD 

Důvod žádosti 

S1 S2 S3 R1 R2 R3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 DA 

N 

SZ 

X - - - - - - - - - - - - - - 

- X - - - - - - - - - - - - - 

-   X - - - - - - - - - - - - 

- - - X - - - - - - - - - - - 

- - - - X - - - - - - - - - - 

- - - - - X - - - - - - - - - 

RZ 
X - - - - - - - - - - - - - - 

- - X - - - - - - - - - - - - 

NE - - - - - - X X X X X X X X X 
M NE - - - - - - - X - - - - - - - 
K NE - - - - - - - X - - - - - - - 

H 

SZ 
X - - - - - - - - - - - - - - 

- X - - - - - - - - - - - - - 

NE - - - - - - - X - - - - - - - 

                 
Důvody žádosti o rezervaci distribuční kapacity         
S1 - Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu       
S2 - Změna dodavatele plynu z DPI            
S3 - Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě     
R1 - Zahájení dodávek do OM nově připojeného zákazníka      
R2 - Zahájení dodávek do OM po NOP           
R3 - Zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru     
D1 - Přepis bez ZD                 
D2 - Změna smluvních údajů              
D3 - Změna ceny na špičkový odběr-jednosložková cena        
D4 - Změna ceny na LN model a měsíční fakturaci         
D5 - Změna ceny na cenu MODOM a roční fakturaci        
D6 - Žádost o pravidelnou mimořádnou měsíční fakturaci      
D7 - Žádost o změnu kategorie             
D9 - Jiný důvod                
DA - Změna typu měření z C na A/B            
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5.4 PŘÍLOHA 4: POVINNOSTI A ČÍSELNÍKY PRO PŘERUŠENÍ, UKONČENÍ A OBNOVENÍ – PLYN 

5.4.1 Přerušení a ukončení – plyn 
Jednotný identifikační kód 
uživatele (EIC) 

povinný, shodný s EIC přihlášeného uživatele 

Jednotný identifikační kód 
OM/PM (EIC) 

povinný, validace na EIC na distribučním území EG.D 

Jméno/název zákazníka/EIC 
PDS nebo výrobce 

povinný 

IČ1)  povinné jedno z polí 
Datum narození vyplňujte pro OM zákazníků kategorie DOM (domácnost); 
IČ vyplňujte pro OM zákazníků kategorie VO, SO, MO (velkoodběr, střední odběr, 
maloodběr) Datum narození2) 

Termín povinný; Nejdříve lze žádost podat 4 měsíce před požadovaným datem, nejpozději lze 
žádat 1 pracovní den do 16:00 před požadovaným datem.  ukončení /přerušení 

distribuce plynu 

Typ žádosti 3) povinný, Ukončení/Přerušení vyplňte písmena U nebo P  

Ukončení/Přerušení 
distribuce plynu z důvodu:4) 

Jako důvod Ukončení vyplňte písmena UO nebo NE 
Jako důvod Přerušení vyplňte písmena NE nebo RE 

Tel. číslo zákazníka  nepovinné, pokud vyplněno, validace formátu 

 
U = Ukončení 
P = Přerušení 
UO = UkOnčení s demontáží měřidla  
NE = ukončení z důvodu NEplacení(NOP) 
NE = přerušení z důvodu NEplacení (NOP) 
RE = přerušení z důvodu REkonstrukce  

5.4.2 Obnovení – plyn 
Jednotný identifikační kód 
uživatele (EIC) 

povinný, shodný s EIC přihlášeného uživatele 

Jednotný identifikační kód 
OM/PM (EIC) 

povinný, validace na EIC na distribučním území EG.D 

Jméno/název zákazníka/EIC 
PDS nebo výrobce 

povinný 

IČ1)  povinné jedno z polí 
Datum narození vyplňujte pro OM zákazníků kategorie DOM (domácnost); 
IČ vyplňujte pro OM zákazníků kategorie VO, SO, MO (velkoodběr, střední odběr, 
maloodběr) 

Datum narození2) 

Požadovaný termín obnovení 
dodávky/distribuce plynu 

povinný; Nejdříve lze žádost podat 4 měsíce před požadovaným datem, nejpozději lze 
žádat 1 pracovní den do 16:00 před požadovaným datem.  

Důvod žádosti 3) nepovinný 

Tel. číslo zákazníka  nepovinný, pokud vyplněno, validace formátu 

Poznámka nepovinný 
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5.5 PŘÍLOHA 5: POVINNOSTI A ČÍSELNÍKY PRO ZMĚNU RÁMCOVÉ SMLOUVY – ELEKTŘINA 

5.5.1 Číselník pro stav OPM 
Stav 
OPM Popis 

Stav 
OPM Popis 

1 Nové připojení 5B Zahájení smlouvy po neoprávněném odběru (jen pro připojená OM) 
2A Změna identifikačních údajů 

5C 
ZD po DPI 

2B Změna fakturační adresy ZD=změna dodavatele 
2C Změna adresy OM DPI=dodavatel poslední instance 
2D Změna rezervované kapacity 5D ZD s přepisem 
2E Změna v regulačních stupních 5E Rychlá ZD 
2F Změna technických parametrů 5F Změna smlouvy z individuální na sdruženou beze změny dodavatele 

3 
Přepis bez ZD 6 Ukončení s demontáží 
ZD=změna dodavatele 7 Prodloužení dodávky 

5A Standardní ZD 8 Prodloužení dodávky dle EZ (§ 39, odst. 3) 

5.5.2 Napěťová hladina NN 
Výčet základních povinností pro umožnění odeslání žádostí do IS Distributora. Pro zpracování žádosti ze strany 
Distributora může být vyžadováno vyplnění hodnot nad rámec níže popsaných povinností. 

Stav OPM 1 2 3 5 6 7 8 Formát 

EAN povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  text 

Zákazník 

Jméno a příjmení/Obch. 
Firma povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

IČ/ Datum narození povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný 

IČO celé číslo bez 
oddělovačů tis. 
Datum narození 
DD.MM.RRRR 

Fakturační 
adresa 

Město povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

Místní část nepovinný  nepovinný nepovinný  nepovinný  nepovinný nepovinný nepovinný text 

Ulice povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

Číslo 
popisné 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) text nebo číslo 

Číslo 
orientační 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) text nebo číslo 

PSČ povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text nebo číslo 

Kontaktní 
osoba 

Jméno, 
příjmení povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

Telefon povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný 

celé číslo, nesmí 
být použit 
oddělovač tisíců 

E-mail povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

Adresa / Umístění 
odběrného místa 

Obec/město 

Celá adresa je převzata dle EAN v systému PDS, je needitovatelná. 
Není kontrolována na shodu ve smlouvě. 

Pouze v požadavku stav OPM 2C lze žádat o změnu adresy OM. 

text 

Místní část text 

Ulice text 

Číslo 
popisné text nebo číslo 

Číslo 
orientační text nebo číslo 

PSČ text nebo číslo 
Požadovaný termín zahájení 
distribuce povinný povinný povinný  povinný  povinný povinný  povinný  

datum 
DD.MM.RRRR 

Požadovaný termín ukončení 
distribuce povinný  povinný  povinný  povinný  povinný povinný  povinný  

datum 
DD.MM.RRRR 
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Typ měření povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

Rezervovaný výkon [kW] 
vyplňuje pouze PDS na výstupu, pokud je sjednáno 

 

Hodnota jističe [A] povinný  povinný. povinný  povinný  povinný povinný povinný 

kladné číslo, 
nesmí být použit 
oddělovač tisíců 

Počet fází povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný 1 nebo 3 

Požadovaná sazba povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text bez mezer 

TDD povinný  povinný povinný  povinný  nepovinný povinný povinný kladné celé číslo 

Frekvence odečtů nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný kladné celé číslo 

Termín odečtů (týden/měsíc) nepovinný  nepovinný nepovinný  nepovinný  nepovinný nepovinný nepovinný kladné celé číslo 

Zařazení 
do reg. 
stupňů 

4 [%] 

povinný od hodnoty hlav. jističe 200A včetně 

nepovinný 

vyplněná 
hodnota 
needituje 

data 
smlouvy 

vyplněná 
hodnota 
needituje 

data 
smlouvy 

kladné celé číslo 
6 [%] nepovinný kladné celé číslo 
7 [kW] nepovinný kladné celé číslo 
7 [hod] nepovinný kladné celé číslo 

Kontakt  
pro reg. 
Stupně* 

Jméno, 
Příjmení nepovinný text 

Telefon nepovinný 

celé číslo, nesmí 
být použit 
oddělovač tisíců 

E-mail nepovinný text 
Stav OPM  povinný  povinný. povinný  povinný  povinný povinný povinný text bez mezer 

Poznámka** nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný max. 69 znaků 

 

*Pokud se jedná o OPM s možnou výjimkou z regulace (odběratelé uvedení v Příloze č. 1, článek II., odstavec 12, Vyhlášky 
80/2010 Sb. a v havarijním plánu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), i v těchto případech vyplňte všechny údaje pro 
regulační stupně. Do pole Poznámka pak vyplňte zkratku „MVRS“ (možná výjimka z regulačních stupňů) pro upozornění 
Distributora. O zařazení zákazníků do skupiny subjektů, na něž se nevztahují regulační stupně dle uvedené vyhlášky, 
rozhoduje Distributor. 
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5.5.3 Napěťová hladina VN 
Výčet základních povinností pro umožnění odeslání žádostí do IS Distributora. Pro zpracování žádosti ze strany 
Distributora může být vyžadováno vyplnění hodnot nad rámec níže popsaných povinností. 

Stav OPM 1 2 3 5 6 7 8 Formát 

EAN povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  text 

Zákazník 

Jméno a příjmení/Obch. 
Firma povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

IČ/ Datum narození povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný 

IČO celé číslo bez 
oddělovačů tis. Datum 
narození DD.MM.RRRR 

Fakturační 
adresa 

Město povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 
Místní část nepovinný  nepovinný nepovinný  nepovinný  nepovinný nepovinný nepovinný text 

Ulice povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

Číslo popisné 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) text nebo číslo 

Číslo 
orientační 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) 

povinný 
(buď č.p 
nebo č.o) text nebo číslo 

PSČ povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text nebo číslo 

Kontaktní 
osoba 

Jméno, 
příjmení povinný  povinný povinný povinný povinný povinný povinný text 

Telefon povinný  povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
celé číslo, nesmí být použit 
oddělovač tisíců 

E-mail povinný  povinný povinný povinný povinný povinný povinný text 

Adresa / Umístění 
odběrného místa 

Obec/město 

Celá adresa je převzata dle EAN v IS PDS, je needitovatelná. Není kontrolována na shodu ve 
smlouvě. Pouze v požadavku stav OPM 2C lze žádat o změnu adresy OM. 

text 
Místní část text 
Ulice text 

Číslo popisné text nebo číslo 

Číslo 
orientační text nebo číslo 

PSČ text nebo číslo 

Požadovaný termín zahájení distribuce povinný  povinný  povinný  povinný  povinný povinný  povinný  DD.MM.RRRR 
Požadovaný termín ukončení 
distribuce povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  DD.MM.RRRR 

Typ měření povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text 

Umístění měření nepovinný  nepovinný nepovinný  nepovinný  nepovinný nepovinný nepovinný text 

Rezervovaný výkon [MW] vyplňuje pouze PDS na výstupu, pokud je sjednáno  

Rezervovaný příkon v místech 
připojení [MW] nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný 

kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Rezervovaný příkon v předávacích 
místech (MW) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 

kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Rezervovaná 
kapacita [MW] 

Roční*** povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Leden 

uvedení 
hodnoty je 
nepovinné,  
prázdné 
pole  má 
stejnou 
hodnotu 
jako nula. 

2D uvedení 
hodnoty je 
nepovinné,  
prázdné 
pole  má 
stejnou 
hodnotu 
jako nula. 
 
2F, ABC - 
vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

uvedení 
hodnoty je 
nepovinné,  
prázdné 
pole  má 
stejnou 
hodnotu 
jako nula. 

uvedení 
hodnoty je 
nepovinné,  
prázdné 
pole  má 
stejnou 
hodnotu 
jako nula. 

vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Únor 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Březen 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Duben 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Květen 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Červen 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Červenec 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Srpen 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Září 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Říjen 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 
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Listopad 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Prosinec 
kladné číslo, max. 3 
desetinná místa 

Zařazení do reg. 
stupňů 

3 [%] 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 1 MW 

2D, F 
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 1 MW 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 1 MW 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 1 MW 

nepovinný 

vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

kladné celé číslo 

4 [%] 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně 

2D, F 
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně kladné celé číslo 

5 [%] 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 1 MW 

2D, F  
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 1 MW 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 1 MW 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 1 MW kladné celé číslo 

6 [%] 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně 

2D, F  
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
do 1 MW 
včetně kladné celé číslo 

7 [kW] 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

2D, F  
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW kladné celé číslo 

7 [hod] 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

2D, F  
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW kladné celé číslo 

Kontakt  
pro reg. 
Stupně* 

Jméno, 
Příjmení 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

2D, F  
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW 

nepovinný 

vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

vyplněná 
hodnota 
needituje 
data 
smlouvy 

text 

Telefon 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

2D, F  
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW 

celé číslo, nesmí být použit 
oddělovač tisíců 

E-mail 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

2D, F  
povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW 

povinný 
pro OM s 
rez. 
příkonem 
nad 0,1 
MW 

povinný pro 
OM s rez. 
příkonem 
nad 0,1 MW text 

Stav OPM 

povinný  povinný povinný  povinný  povinný povinný povinný text bez mezer 

Transformátor / Trafostanice 
nepovinný  nepovinný nepovinný  nepovinný  nepovinný nepovinný nepovinný text 

Poznámka**/*** nepovinný  nepovinný nepovinný  nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný text 

Přílohy nepovinný  nepovinný  nepovinný  nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný max. 69 znaků 

**Pokud se jedná o OPM s možnou výjimkou z regulace (odběratelé uvedení v Příloze č. 1, článek II., odstavec 12, Vyhlášky 
80/2010 Sb. a v havarijním plánu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), i v těchto případech vyplňte všechny údaje pro 
regulační stupně. Do pole Poznámka pak vyplňte zkratku „MVRS“ (možná výjimka z regulačních stupňů) pro upozornění 
Distributora. O zařazení zákazníků do skupiny subjektů, na něž se nevztahují regulační stupně dle uvedené vyhlášky, 
rozhoduje Distributor. 

** Pokud OM odběratele splňuje podmínky stanovené platným cenovým rozhodnutím uveďte do poznámky jeden z důvodů 
požadavku Akumulace/ přímotopné vytápění/ závlaha/ zimní stadion 

***Pokud požadujete nově sjednat parametr Jednosložková cena, uveďte do roční rezervované kapacity číslo nula a do 
poznámky text Jednosložková cena 
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5.5.4 Popis stavů řešení žádostí o změnu rámcové smlouvy 
Stav Stav řešení Popis situace 

Koncept Čeká na odeslání Žádost byla vložena, ale ještě neproběhlo odeslání do IS PDS 

V řešení Zadán požadavek na RS Žádost je odeslána do IS PDS a ještě není zpracována 

V řešení Požadavek byl přijat a je manuálně 
posuzován 

Žádost je přijata a její zpracování vyžaduje posouzení obsluhou 

V řešení Přijato - hledání termínu realizace Žádost je přijata a je bez chyb, probíhá plánování termínu servisní zakázky 
související s danou žádostí 

V řešení Přijato - určen termín realizace Související servisní zakázka je naplánována a čeká se na její zpracování 

V řešení Přijato Žádost je přijata a je bez chyb, od rozhodného data je předpokládána platnost 
nové smlouvy 

Zamítnuto Požadavek byl zamítnut Žádost byla zamítnuta (důvod viz detail žádosti) 

Vyřešeno Žádost stornována Žádost byla zrušena (např. u duplicitní žádosti) 

Vyřešeno Požadavek nebyl vyřízen Žádost byla v pořádku, ale nebylo možné ji vyřídit (nejčastěji z důvodu, že 
nebylo možné provést servisní zakázku, např. z důvodu nedostupnosti) 

Vyřešeno Požadavek byl vyřízen Smlouva je úspěšně uzavřena 
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5.6 PŘÍLOHA 6: POVINNOSTI A ČÍSELNÍKY PRO PŘERUŠENÍ/OBNOVENÍ – ELEKTŘINA 

5.6.1 Přerušení 

EAN povinný 

Jméno/název zákazníka povinný 

IČ 
povinné jedno z toho 

Datum narození 

Napěťová hladina povinný, číselník: NN/VN/VVN 

Požadovaný termín přerušení distribuce povinný 

Tel. číslo zákazníka  nepovinný 

 

5.6.2 Obnovení 

EAN povinný 

Jméno, příjmení / Název povinný 

IČ 
povinné jedno z toho 

Datum narození 

Napěťová hladina povinný, číselník: NN/VN/VVN 

Požadované datum obnovení distribuce nepovinný 

Tel. číslo zákazníka  nepovinný 

Typ požadavku nepovinný 

5.7 PŘÍLOHA 7: PORTÁL DIPO – KONTAKTY ROLE A CERTIFIKÁT 
 

5.7.1 Osoby oprávněné k elektronické komunikaci s PDS (administrátoři – správa uživatelů) 
        

Poř. 
č. Příjmení Jméno Mobil E-mailová adresa  

      

Sériové číslo 
certifikátu 

Datum 
začátku 
platnosti 
certifikátu 

Datum 
konce 

platnosti 
certifikátu 

1               

2               

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5.8 PŘÍLOHA 8: PLNÁ MOC 
 

5.8.1 Vzor plné moci EG.D, a.s. 
 

 

*V případě, že obchodník použije svůj formulář zplnomocnění, pak tento dokument musí obsahovat minimálně informaci, že 
je zplnomocněn uzavírat Smlouvy o připojení s Poskytovatelem distribuční soustavy. 


