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1. Úvod 

Aplikace pro využívání elektronických služeb PDS umožňuje zákazníkům podávání žádostí a 
reklamací, podepisování dodatků ke smlouvě o distribuci plynu. Služby poskytované prostřednictvím 
webové aplikace budou dále rozšiřovány o on-line podávání dalších typů žádostí, rozšíření služby 
reklamací a podávání různých typů požadavků. 

 

Internetová adresa aplikace: https://portal.eon.cz/dip/login.bsp 

 

Aplikace Online servis PDS je podporována na následujících konfiguracích:  

• Windows XP SP3 Proffesional + MS IE7.0 a výše 

• Windows XP SP3 Proffesional + FireFox 5 a výše  

• Windows Vista (32bit) SP2 + MS IE8.0 a výše 

• Windows Vista (32bit) SP2 + FireFox 5 a výše  

• Windows 7 (32bit) + MS IE8.0 a výše 

• Windows 7 (32bit) + FireFox 5. a výše 

Výše uvedená podporovaná prostředí by měla být aktualizována bezpečnostními update doporučenými 
MS na http://windowsupdate.microsoft.com.  

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

Zprovoznění jednotlivých funkcionalit aplikace bude probíhat postupně v několika etapách, 
uživatelská příručka bude postupně doplňována o popis nově zprovozněných funkcionalit. 

Pozn.: Některé funkcionality aplikace Online servis PDS jsou pro zákazníky se smlouvou o distribuci 
plynu napřímo, výrobce a LDS omezeny a jejich spuštění připravujeme. 

  

  

Změněn 

Změněn 
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2. Přihlášení do aplikace 
2.1. Postup pro první přihlášení 

1.  Nainstalujte na svůj počítač, ze kterého budete přistupovat do aplikace, certifikát vydaný 
společností První certifikační autorita, a.s. 

Pro přístup uživatele do aplikace Online servis PDS je možné použít pouze komerční certifikáty 
určené pro zaměstnance a fyzické osoby, vydané a registrované společností První certifikační autorita, 
a.s.   

Není garantována možnost přihlášení a podpisu certifikátem umístěným 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 stránkách certifikační autority 
www.ica.cz.  

2.  Zadejte internetovou adresu aplikace 

https://portal.eon.cz/dip/login.bsp 

nebo internetovou adresu společností E.ON Distribuce, a.s., kde najdete odkaz na On-line servis. 

http://www.eon-distribuce.cz/ 

3.  Výběr digitálního certifikátu. 

V případě, že vlastníte více než jeden digitální certifikát, budete vyzváni k výběru klientského 
certifikátu. Zvolte komerční certifikát vydaný společností První certifikační autorita, a.s., který budete 
používat pro přístup do aplikace Online servis PDS a potvrďte tlačítkem. 

V případě, že existuje více uživatelů s jedním registrovaným certifikátem, kteří se přihlašují do Online 
servis PDS, vybere příslušný uživatel certifikát a svou osobu, pod kterou je registrovaný. V tomto 
případě nemá PDS možnost ověřit přesnou totožnost osoby, která do služby Online servis PDS 
přistupuje. Má se za to, že úkony provedené touto osobou, odpovídají osobě, která má zaregistrovaný 
certifikát u PDS. 

2.2. Postup při problémech při/po přihlášení 

Pokud máte problémy při/po přihlášení do aplikace: 

 1. zkontrolujte, zda se přihlašujete správným certifikátem. 

 2. zkontrolujte, zda jste k registraci v aplikaci On-line servis PDS provedli správně export certifikátu. 
Podrobný postup pro export veřejného klíče naleznete v příloze. 

 3. pokud problémy při/po přihlášení přetrvávají, kontaktujte PDS e-mailem na   

plyn@eon-distribuce.cz 

   

 

Změněn 

Změněn 

Změněn 

Změněn 
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3. Obecné informace 
3.1. Přehledy dat - Řazení/třídění 

Ve všech přehledech dat je umožněno třídění zobrazených dat. Seznamy lze uživatelsky třídit podle 
jednotlivých sloupců a to víceúrovňově. Při použití třídění bude v záhlaví sloupce použit symbol A 
(vzestupné třídění), Z (sestupné třídění) a pořadové číslo třídícího kriteria nebo bez symbolu 
(netříděno).  Třídění bude podléhat režimu: Netříděno, sestupně, vzestupně. 

3.2. Stránkování 

Seznamy budou obsahovat počet řádků na stránce dle volby v poli Zobrazit… záznamů na stránku. 
Ten bude defaultně nastaven na počet 10. Na stránku je umožněno zobrazovat 10, 20 nebo 50 
záznamů. V případě výskytu dalších záznamů pro daný výběr lze přejít na dalších x záznamů 
prostřednictvím „prolinku“ << < [1],[2],[3],[4]….[10] >>. Bude zobrazeno maximálně 10 číslic. Číslo 
aktuální stránky bude šedým písmem a neaktivní. 

> - posun o jednu stránku vpřed 
>> - přesun na poslední stránku 
< - posun o jednu stránku vzad 
<< - přesun na první stránku 

3.3. Použité zkratky a pojmy 

EIC kód jedinečné identifikační číslo odběrného místa nebo uživatele aplikace 

OM odběrné místo 
PDS provozovatel distribuční soustavy 
PM předávací místo 
IS informační systém 
MO kategorie zákazníka – maloodběratel 
DOM kategorie zákazníka – domácnost 
VO kategorie zákazníka – velkoodběratel SO kategorie zákazníka – střední odběratel DB
 databáze 
SOD smlouva o distribuci plynu 
RDK rezervace distribuční kapacity 
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4. Žádosti 

V této verzi aplikace On-line servis PDS je zprovozněno podání a zpracování: 

 žádosti o rezervaci distribuční kapacity 

 na dobu neurčitou spojenou se standardní změnou dodavatele (Typ rezervované kapacity = N, 
Důvod žádosti = S1, S2, S3, R1, R2, R3), 

 měsíční (Typ rezervované kapacity = M), 

 klouzavé (Typ rezervované kapacity = K), 

 na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima (Typ rezervované kapacity 
= H) 

 změnu zákazníka na OM, dále jen žádost o „přepis“ (Typ rezervované kapacity = N, Důvod 
žádosti = D1), 

 žádosti o změnu smluvních údajů OM (Typ rezervované kapacity = N, Důvod žádosti = D2), 

 žádosti o změnu kategorie zákazníka na OM (Typ rezervované kapacity = N, Důvod žádosti = 
D7), 

 žádosti o změnu typu měření z C na A/B (Typ rezervované kapacity = N, Důvod žádosti = 
D4), 

 žádosti o ukončení / přerušení distribuce plynu, 

 žádosti o zkušební provoz. 

Žádost o rezervaci distribuční kapacity na dobu neurčitou, měsíční, klouzavou, žádost o přepis a o 
změnu smluvních údajů OM se podávají na jednotném formuláři. Formuláře všech žádostí jsou 
zveřejněny na www.eon-distribuce.cz.  

4.1. Postup při podání žádosti 

1. Vyberte odkaz Podat žádost 

2. Vyberte soubor, kde je uložena žádost podle vzoru (Pozor! Je nutné používat žádosti ve vzoru 
na stránkách portálu. V opačném případě nemusí být žádost korektně přijata a zpracována!). 

3. Vyberte druh žádosti – Žádost o rezervaci distribuční kapacity, Žádost o ukončení/přerušení 
distribuce plynu, Žádost o zkušební provoz. 

4. Po vložení údajů žádosti/nahrání souboru žádostí proveďte kontrolu formální správnosti údajů 
v žádosti a opravte identifikované chyby. 

5. Pokud je žádost v pořádku je možné ji podat – zpracovat. 

6. Po zadání úkonu „Zpracovat“ je nutné opsat zobrazený kód a po zpracování je žádost odeslaná 
a podaná. 

7. Na úrovni Položky žádosti je možné sledovat průběh zpracování žádosti o RDK. Položka má 
statusy: „Nová“, „Provedení kontrol“, Rozhodnutí“, „Schválená“, „Zamítnutá“. 

8. Zkontrolujte výsledek kontrol při nahrání žádosti do IS PDS a opravte případné chyby, a to 
nejpozději v termínech dle vyhl. č. 365/2009 Sb. o pravidlech trhu s plynem (dále jen „PTP“) nebo 
Řádem provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“), a žádost znovu odešlete do IS PDS. 

Změněn 
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9. Současně s odesláním žádosti do IS PDS zaktualizujeme požadovanou výši finančního 
zajištění. Takto vypočtenou výši finančního zajištění vám sdělíme emailem. Zvolte některou z forem 
zajištění OM/PM podle Přílohy č. 4 v Řádu PDS odstavce 4 a informujte PDS na e-mailovou adresu 
plyn@eon-distribuce.cz o zvoleném způsobu zajištění OM/PM. 

10. O výsledku rezervace kapacity vás PDS bude informovat v termínech dle PTP e-mailem. 
Důvodem k zamítnutí rezervace kapacity PDS je: 

 neprovedení opravy závažných chyb v žádosti v termínech dle PTP nebo dle Řádu PDS. 

 podání žádosti po termínu dle PTP nebo dle Řádu PDS. 

 nesplnění podmínek finanční způsobilosti podle odstavce 5.2.3.3 a 5.2.3.4 v Řádu PDS. 

11. Pokud vám byla rezervace kapacity PDS potvrzena, obdržíte následně v termínech uvedených 
v odstavci 5.2.4.3 Řádu PDS e-mail s informací, že v Evidenci dodatků aplikace On-line servis PDS 
máte připraven návrh dodatku. 

12. Zkontrolujte obsah dodatku a proveďte potvrzení dodatku. Dodatek může potvrdit pouze 
zástupce uživatele oprávněný podepisovat smlouvu o distribuci uvedený v příloze smlouvy o 
poskytování elektronických služeb. 

13. Dodatek se opětovně potvrzuje (podepisuje) opsáním zobrazeného kódu.  

14. Souběžně s uzavíráním dodatku bude probíhat schvalovací proces u PDS/na OTE. Potvrzení 
dodatku není podmíněno ukončením schvalovacího procesu žádosti u PDS/na OTE. 

Při podání a dalším zpracování žádosti dodržujte termíny stanovené vyhl. č. 365/2009 Sb. o pravidlech 
trhu s plynem a termíny dané v Řádu provozovatele distribuční soustavy. 

Upozornění: Žádosti o rezervaci distribuční kapacity na dobu neurčitou v souvislosti se změnou 
dodavatele podané u PDS a žádosti o změnu dodavatele podané na OTE se musí shodovat v údajích: 
Termín zahájení distribuce, Typ změny dodavatele a Důvod žádosti. Pokud se tyto údaje na obou 
žádostech nebudou shodovat, žádost o RDK nebude zpracována a bude zamítnuta. Dále musí být 
splněny legislativní termíny pro podání těchto žádostí stanovené vyhl. č. 365/2009 Sb. V případě 
podání žádosti o rezervaci DK s důvodem R1, R2 nebo R3, tj, při instalaci měřidla, se termín 
zahájení distribuce plynu může změnit dle volného termínu technika distribuce pro montáž. Žádost o 
změnu dodavatele by měla odpovídat termínu montáže měřidla, tedy zahájení distribuce plynu. 

Pokud není služba podání a zpracování žádostí dostupná a mohlo by dojít k nedodržení termínů pro 
podání žádostí stanovených vyhl. č. 365/2009 Sb. o pravidlech trhu s plynem a termínů daných v Řádu 
provozovatele distribuční soustavy, požádejte PDS o náhradní způsob podání žádosti na emailové 
adrese: plyn@eon-distribuce.cz. E-mail musí obsahovat tyto údaje: soubor s údaji žádostí ve struktuře 
vzorového soboru a printscreen chybového hlášení. 

Upozornění: Pokud uživatel aplikace nahraje soubor žádostí, neodešle jej do IS PDS a přejde na 
jakoukoliv jinou činnost v rámci webové aplikace (volby v levém navigačním menu), zobrazí se mu 
automaticky připravené žádostí při příštím vstupu na obrazovku pro Podání žádosti. Před odhlášením z 
aplikace je však třeba vždy odeslat žádosti do IS PDS, aby nedošlo k jejich ztrátě. 

  

Změněn 
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4.2. Podání žádosti  

Po volbě Podat žádost, se v levém menu objeví obrazovka, která umožňuje: 

A. hromadné podání žádostí o rezervaci distribuční kapacity prostřednictvím importu dat ze 
vstupního XLS souboru, 

B. hromadné podání žádostí o ukončení/přerušení distribuce prostřednictvím importu dat ze 
vstupního XLS souboru, 

C.  jednotlivé podání žádosti o zkušební provoz. 

Ovládání typu žádosti lze kliknutím z levého menu. 

Nebo vybrat typ žádosti při zpracování souboru na hlavní obrazovce.  

Důležité upozornění: Pro zpracování žádosti je nutné mít k dispozici vzorovou žádost nahranou na 
portále, případně ke stažení zde: 

Žádost o rezervaci DK 

EON_RK_TEMPLATE.
xlsx

 

Žádost o ukončení/přerušení distribuce plynu 

EON_PRE_TEMPLATE
.xlsx   
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4.2.1. Podání žádostí o rezervaci distribuční kapacity 

Kontrola formální správnosti vstupního souboru 

Vstupní soubor musí být ve formátu xlsx a musí mít níže popsanou strukturu a rozsah:  

Zpracován je pouze list vstupního souboru s názvem „List1“. Maximální počet žádostí v souboru je 
500. Není podporováno zpracování komprimovaných (zipovaných apod.) souborů. Maximální velikost 
souboru je 4 MB. ID uživatele (EIC) v souboru musí být shodné s EIC kódem přihlášeného uživatele. 
Musí být správně vyplněn EIC OM. Typ rezervované kapacity je N, M, K, H. Typ změny dodavatele 
je SZ, RZ nebo NE. Důvod žádosti je S1, S2, S3, R1, R2,R3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, DA. 

 
Nevyhovuje-li soubor jedné z výše uvedených podmínek, není načten a zobrazí se některé z 

chybových hlášení níže + označení chyby a text: “ Vytvoření žádosti se nezdařilo.“ 

Zadaný EIC OM neexistuje. 
Není vyplněn povinný údaj EIC OM. 
Některé zadané žádosti nemají správné ID uživatele (EIC).  
Některé zadané žádosti obsahují nedovolený typ rezervační kapacity. Povolené hodnoty jsou – N, M, 
K, H. 
Některé zadané žádosti obsahují nedovolený typ změny dodavatele. Povolené hodnoty jsou – SZ, RZ, 
NE. 
Některé zadané žádosti obsahují nedovolený důvod žádosti. Povolené hodnoty jsou – S1, S2, S3, R1, 
R2, R3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, DA. 
 
Údaje uvedené v žádosti o rezervaci distribuční kapacity 

ID uživatele (EIC) - vyplňte EIC kód přihlášeného uživatele aplikace. 

EIC OM/PM - jedinečné identifikační číslo odběrného místa, povinný údaj pro všechny typy žádostí. 

Jméno / Název zákazníka / EIC PDS nebo výrobce - povinný údaj pro všechny typy žádostí. 

IČ – vyplňujte se pro OM zákazníků kategorie VO, SO, MO, povinný údaj pro všechny typy žádostí. 

Datum narození - vyplňujte se pro OM zákazníků kategorie DOM, povinný údaj pro všechny typy 
žádostí. 

Adresa OM / PM – adresa OM, údaje ze žádosti budou v dodatku ke smlouvě o distribuci nahrazeny 
údaji z IS PDS. 

E-mailová adresa zákazníka a Telefonní číslo zákazníka - pro OM zákazníků DOM nepovinné 
údaje 

Placení záloh - pokud chcete u zákazníků s měsíční periodou fakturace možnost placení záloh v 
kombinaci se způsobilými formami zajištění, označte X v poli "Záloha". U zákazníků s jinou než 
měsíční fakturací je PDS povinen dle odstavce 6.4 Řádu PDS vystavit předpis měsíčních záloh i v 
případě, že pole "Záloha" neoznačíte. 

Předpokl. výše ročního odběru - předpokládaný roční odběr na OM v kWh 
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Max. denní distribuční kapacita (měření A, B) - vyplňujte se pro OM zákazníků kategorie VO, SO 
s měřením typu A/B. 

Max. denní distribuční kapacita (měření C) - vyplňujte se pro OM zákazníků kategorie VO, SO s 
měřením typu C. 

Termín zahájení/ukončení distribuce plynu – nastaveno na formát DD.MM.RRRR.  

Podle typu rezervované kapacity uživatel vyplní v importovaném souboru hodnotu rezervované 
kapacity: 

N pro rezervaci pevné distribuční kapacity na dobu Neurčitou, 
M pro rezervaci pevné Měsíční distribuční kapacity, 
K pro rezervaci pevné Klouzavé distribuční kapacity, 
H pro rezervaci pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši Historicky dosaženého denního 
maxima. 
 
Podle typu změny dodavatele uživatel vyplní v importovaném souboru hodnotu změny dodavatele: 

SZ pro Standardní Změnu dodavatele, 
RZ pro Rychlou Změnu dodavatele, 
NE NEjedná se o žádost související se změnou dodavatele. 
 
Podle důvodu žádosti uživatel vyplní v importovaném souboru hodnotu důvodu žádosti: 

S1 = Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu 
S2 = Změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance 
S3 = Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě 
R1 = Zahájení dodávek do OM nove připojeného zákazníka 
R2 = Zahájení dodávek do OM po NOP 
R3 = Zahájení dodávek do OM při předcházení neoprávněnému odběruD1 = 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 = Změna kategorie zákazníka na OM 
D9 = Jiný důvod – nutné upřesnit v poznámce 
DA = Změna typu měření z C na A/B 
 
Způsob uzavření smlouvy – vyplňuje se pouze v Žádostech o RDK kombinací typu změny dodavatele 
a důvodu žádosti - NE/D1 – Přepis bez ZD. Uživatel vyplní: 

M = v případě, že smlouva o dodávce nebo sdružených dodávkách byla spotřebitelem nebo 
podnikající fyzickou osobou uzavřena Mimo prostory obvyklé k podnikání 

P = v ostatních případech, tzn., že smlouva o dodávce nebo sdružených dodávkách byla uzavřena v 
Prostorech obvyklých k podnikání dodavatele.Povolené kombinace typu rezervované kapacity, typu 
změny dodavatele a důvodu žádosti jsou uvedeny v následující tabulce křížkem: 
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T
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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                
 
 
NE 

   X            

    X           

               

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

 
 
 
H 

 

SZ 
X               

 X              

NE        X        
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Postup zpracování žádosti o rezervaci distribuční kapacity: 

1) Žádost lze podat vybráním připraveného souboru a vybráním požadavku: 

 

2) Poté se zvolí možnost „uložit“ žádost 

 

3) Při uložení dochází k základní kontrole polí v žádosti a v tomto kroku se nejedná o její nahrání 
do systému PDS, ale pouze uložení na portál. Žádost může být uložena vícekrát a kdykoli se 
k ní uživatel může vrátit (i po odhlášení ze systému). Dohledání žádosti je pak možné v sekci 
Žádosti v levém menu. 
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4) Pro nahrání žádosti do systému OTE je nutné dát žádost zpracovat. Toto je možné ihned po 
nahrání žádosti nebo po vyhledání nahrané žádosti. Vždy je potřeba zvolit funkci „Zpracovat“. 

 

 

5) Následně je potřeba vyplnit ověřovací kód, který nahrazuje podpis žádosti o rezervaci 
distribuční kapacity. Po vyplnění kódu je potřeba opět zadat „Zpracovat“: 
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6) Po zpracování žádosti se změní status na úrovni žádosti na „Ve zpracování“ a průběh 

zpracování je možné sledovat v detailu žádosti nebo v sekci levého menu „Položky žádosti“. 

V rámci zobrazení Položek žádosti je možné pod symbolem otazníčku  kontrolovat chyby 
v podaných položkách žádosti. 

Červeně je označeno hlášení o závažné chybě v žádosti, kterou je třeba opravit, aby žádost byla 
PDS přijata ke zpracování. 

Žlutě je označeno varování tj. upozornění pro uživatele aplikace, že údaj uvedený v žádosti se liší 
od údaje evidovaného v informačním systém PDS. Varování prověřte a potvrďte nebo opravte 
příslušný údaj v žádosti. Pokud údaje označené varováním nepotvrdíte, tyto údaje budou v 
dodatku ke smlouvě o distribuci plynu (dále jen „dodatek“): 

-  nahrazeny údaji z IS PDS – platí pro jméno konečného zákazníka a kapacitu pro měření typu C, 
lze-li ji stanovit výpočtem (z historie spotřeb OM),  

-  použity ze žádosti - platí pro IČ/datum narození, nasmlouvané množství, kapacitu pro měření 
typu A, B, kapacitu pro měření typu C, kterou nelze stanovit výpočtem (nová OM). 

Podrobný popis chyb a způsob jejich opravy je uveden v příloze č. 1 této příručky.  Uživatel 
aplikace má ještě možnost provést opravu přes opětovné nahrání žádosti (chybné položky žádosti), 
nejpozději však do následujícího pracovního (standardní změna dodavatele) nebo kalendářního 
(změna dodavatele formou registrace údajů) dne do 14:00 od data, kdy PDS obdrží informaci z 
OTE o probíhající změně dodavatele. Pokud uživatel chybu v žádosti neopraví, žádost bude 
zamítnuta. 
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4.2.2. Podání žádostí o ukončení / přerušení distribuce plynu 

Kontrola formální správnosti vstupního souboru 

Vstupní soubor musí být ve formátu xlsx a musí mít níže popsanou strukturu a rozsah:  

Zpracován je pouze list vstupního souboru s názvem „List1“. Maximální počet žádostí v souboru je 
500. Není podporováno zpracování komprimovaných (zipovaných apod.) souborů. Maximální velikost 
souboru je 4 MB. ID uživatele (EIC) v souboru musí být shodné s EIC kódem přihlášeného uživatele. 
Musí být správně vyplněn EIC OM. Důvod ukončení/přerušení je UO, NE, ZD, VZ, SU, VO, RE. Typ 
žádosti je U, P. 

Nevyhovuje-li soubor jedné z výše uvedených podmínek, není načten a zobrazí se některé z 
chybových hlášení: 

Zadaný EIC OM neexistuje. 
Není vyplněn povinný údaj EIC OM. 
Některé zadané žádosti nemají správné ID uživatele (EIC). 
Není vyplněn povinný údaj Důvod ukončení / přerušení. 
Některé zadané žádosti obsahují nedovolený důvod ukončení/přerušení. Povolené hodnoty jsou - UO, 
NE, RE. 
Některé zadané žádosti obsahují nedovolený typ žádosti. Povolené hodnoty jsou – U, P. 
 
Údaje uvedené v žádosti ukončení / přerušení distribuce plynu 

EIC OM / PM - jedinečné identifikační číslo odběrného místa. 

Jméno / Název zákazníka / EIC PDS nebo výrobce 

Datum ukončení / přerušení distribuce plynu – nastaveno na formát DD.MM.RRRR. 

Typ žádosti- podle požadovaného typu žádosti uživatel vyplní v importovaném souboru: 

U pro Ukončení 
P pro Přerušení 
Důvod ukončení/přerušení - podle požadovaného důvodu ukončení/přerušení uživatel vyplní v 
importovaném souboru:: 

UO pro ukončení odběru na OM/PM, 
NE pro ukončení/přerušení odběru z důvodu neplacení, 
RE pro přerušení distribuce plynu z důvodu rekonstrukce. 
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Povolené kombinace Typ žádosti a Důvodu ukončení/přerušení jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

 

 

Postup zpracování žádosti o ukončení/přerušení distribuce plynu: 

1) Žádost lze podat vybráním připraveného souboru a vybráním požadavku: 

 

2) Poté se zvolí možnost „uložit“ žádost 

 

  

  Ukončení/Přerušení distribuce plynu   

Zkratka UO NE RE 

U 
X     

  X   

P 
  X   

    X 
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3) Při uložení dochází k základní kontrole polí v žádosti a v tomto kroku se nejedná o její nahrání 
do systému PDS, ale pouze uložení na portál. Žádost může být uložena vícekrát a kdykoli se k 
ní uživatel může vrátit (i po odhlášení ze systému). Dohledání žádosti je pak možné v sekci 
Žádosti v levém menu. 

4) Pro nahrání žádosti do systému OTE je nutné dát žádost zpracovat. Toto je možné ihned po 
nahrání žádosti nebo po vyhledání nahrané žádosti. Vždy je potřeba zvolit funkci „Zpracovat“. 

 

 

5) Následně je potřeba vyplnit ověřovací kód, který nahrazuje podpis žádosti o rezervaci 
distribuční kapacity. Po vyplnění kódu je potřeba opět zadat „Zpracovat“: 
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6) Po zpracování žádosti se změní status na úrovni žádosti na „Ve zpracování“ a průběh 
zpracování je možné sledovat v detailu žádosti nebo v sekci levého menu „Položky žádosti“. 

V rámci zobrazení Položek žádosti je možné pod symbolem otazníčku   kontrolovat chyby v podaných 
položkách žádosti. 

Červeně je označeno hlášení o závažné chybě v žádosti, kterou je třeba opravit, aby žádost byla PDS 
přijata ke zpracování. 

Žlutě je označeno varování tj. upozornění pro uživatele aplikace, že údaj uvedený v žádosti se liší od 
údaje evidovaného v IS PDS.  

Podrobný popis chyb je uveden v příloze č. 1 této příručky.  Uživatel aplikace má ještě možnost 
provést opravu přes opětovné nahrání žádosti (chybné položky žádosti). 
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4.2.3. Podání žádosti o zkušební provoz 
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EIC - OM/PM - jedinečné identifikační číslo odběrného místa, povinný údaj. 

Max denní distribuční kapacita (měření A, B) – výše sjednané kapacity pro zkušební provoz, 
vyplňujte se pro OM zákazníků kategorie VO, SO s měřením typu A/B. 

 Max denní distribuční kapacita (měření C) – pole nelze měnit, jedná se pouze pro informativní 
údaj, v případě, že je na OM kombinace měření A/B s C 

Termín zahájení/ukončení zkušebního provozu – nastaveno na formát DD.MM.RRRR.  

Důvod žádosti - podle požadovaného důvodu žádosti o zkušební provoz uživatel vybere:  

- Nově se připojující zákazník, 
- Rekonstrukce části nebo celého odběrného plynového zařízení,  
- Změna měření z typu C na typ A nebo B 

Charakter odběru - podle charakteru odběru uživatel vybere:  

- Otop, 
- Technolog. 
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Po vyplnění údajů v žádosti uživatel aplikace klikne na tlačítko  . Systém odešle žádost 
ke kontrole správnosti zadaných údajů a výsledek vyhodnocení žádosti Vám bude zaslán e-mailem. 
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5. Reklamace 

Řešení reklamací a požadavků pomocí webové aplikace Reklamace umožňuje uživatelům podávat 
reklamace nebo požadavky, které jsou následně odeslány příslušným pracovníkům PDS k řešení. O 
průběhu řešení reklamací je uživatel informován e-mailem.  

Podání reklamace 

Reklamace se podává z levého menu Zadání reklamace. Na obrazovce jsou zobrazeny následující 
informace: 

 

Po vyplnění formuláře je reklamace uložena na Portál po potvrzení tlačítkem Odeslat. 
Korektní uložení vyplněného reklamačního formuláře na Portál uživatel ověří: 

- Kontrolou opisu reklamace, který je po uložení odeslán e-mailem na adresu přihlášeného 
uživatele, 

- kontrolou reklamace ve výpisu podaných reklamací s přiděleným číslem, datem a časem 
vložení reklamace. 

 

Periodicita fakturace – vyberte periodicitu fakturace OM, kterého se reklamace týká: 

- Měsíční fakturace, 
- Roční fakturace. 

EIC – OM/PM - jedinečné identifikační číslo odběrného místa, povinný údaj. Pokud se reklamace 
týká více EIC, tak je možné uvést jejich výčet v Popisu. V případě, že se nebude týkat reklamace 
žádného EIC, tak je potřeba uvést alespoň kontrolní znaky 27ZG900Z.  
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Telefon na zákazníka – kontakt na zákazníka, kterého se reklamace týká 

Typ reklamace – typ reklamace, kterého se týká. Možnosti podání reklamce jsou následující: 

- Reklamace vyúčtování distribuce (odečet, spotřeba plynu) 
- Reklamace kvality plynu 
- Reklamace závady na měřidle 
- Reklamace platby ve faktuře 
- Reklamace neoprávněné upomínky 
- Reklamace předpisu zálohy 
- Stížnost na nedostatečnou péči o zákazníka 
- Reklamace škody na předmětech zákazníka 
- Nahlášení odcizení měřidla 
- Požadavky ostatní 
- Reklamace informací zveřejněných na internetových stránkách PDS 
- Požadavek na náhradu za nedodržení standardu 
- Požadavek plombování 

Popis – pole pro popsání podrobnějších informací týkající se reklamace 

 

Upozornění: V případě, že uživatel neobdrží do dvou pracovních dnů po podání reklamce e-mail, o 
zaregistrování reklamce, je potřeba prověřit, zda byla reklamce v pořádku přijata a odeslána. 
Kontaktní e-mail pro ověření je plyn@eon-distribuce.cz. Správné zadání a odeslání reklamace je 
možné na portálu PDS zkontrolovat po odeslání formuláře. Mělo by se objevit následující hlášení: 

 

 

 

 

  

Změněn 
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6. Zpracování dodatků k SOD 

Na základě potvrzené žádosti o rezervaci distribuční kapacity je pro uživatele zároveň generován 
dodatek ke smlouvě o distribuci plynu. Ke generování dodatku dochází jednou denně a uživatel 
portálu PDS je informován o nově vytvořeném dodatku k SOD prostřednictvím e-mailu. Informační e-
mail je odesílán na osoby uvedené v Příloze č. 1 ke Smlouvě o poskytování elektronických služeb, 
který má právo dodatky podepisovat. V případě, že za uživatele existuje více takovýchto osob, je 
informace e-mailem odeslána na všechny tyto osoby.  

Dodatek ke smlouvě o distribuci je v levém menu Zobrazení dodatků. Po kliknutí na tento odkaz se 
uživatel dostane do sekce dodatků: 

 

Aplikace umožňuje filtrovat ve všech dodatcích, které jsou generovány od spuštění portálu. Předchozí 
dodatky zůstávají v platnosti a uživatelé by je měli mít k dispozici v elektronické podobě a zaslané e-
mailem.  

V rámci podmenu „Zobrazení dodatků“ lze Podepsat dodatek, Zobrazit dodatek, Stáhnout dodatek 
jako csv soubor nebo stáhnout dodatek jako xml soubor.   

Do návrhu dodatku k SOD se nebude vkládat elektronický podpis, stejně jako jej nebude vkládat ani 
uživatel při potvrzení dodatku. Potvrzení dodatku probíhá ze strany uživatele obdobně jako u žádosti o 
RDK opsáním ověřovací kódu.  
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6.1. Podepsání dodatku k SOD 
1) Podepsání dodatku k SOD je možné  použít 2 způsoby. Po vyhledání dodatku je možné jej 

podepsat rovnou z výsledků vyhledání kliknutím na odkaz Podepsat dodatek nebo je možné 
Zobrazit dodatek a podepsání provést po vizuální kontrole kliknutím na Podepsat dodatek 
vlevo dole. 

 

2) Po kliknutí na „Podepsat dodatek“ se objeví podpisové okno, kde je potřeba vyplnit ověřovací 
kód a kliknout na odkaz Podepsat dodatek 

 



26 
 

3) Po podepsání je v rámci Zobrazení dodatků možné vidět, kdo a kdy dodatek podepsal. Za 
PDS je dodatek podepsán dnem exportování na portál.
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7. Seznam odběrných míst 

Do 10 pracovních dní je každý měsíc uživatelům poskytován seznam odběrných míst, pro která byla 
uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy se zahájením nejpozději k prvnímu dni 
tohoto měsíce. PDS zveřejňuje seznam po dobu 5 měsíců, následně je seznam archivován a není 
uživatelům k dispozici ke stažení. 

 

Příloha č. 1 Popis chyb a varování 
 

Červeně je označeno hlášení o závažné chybě v žádosti, kterou je třeba opravit, aby žádost byla 
PDS přijata ke zpracování. 

Žlutě je označeno varování tj. upozornění pro uživatele aplikace, že údaj uvedený v žádosti se liší 
od údaje evidovaného v informačním systému PDS. Varování prověřte a potvrďte nebo opravte 
příslušný údaj v žádosti. Pokud údaje označené varováním nepotvrdíte, tyto údaje budou v 
dodatku ke smlouvě o distribuci plynu (dále jen „dodatek“): 

-  nahrazeny údaji z IS PDS – platí pro jméno konečného zákazníka a kapacitu pro měření typu C, 
lze-li ji stanovit výpočtem (z historie spotřeb OM),  

-  použity ze žádosti - platí pro IČ/datum narození, nasmlouvané množství, kapacitu pro měření 
typu A, B, kapacitu pro měření typu C, kterou nelze stanovit výpočtem (nová OM). 

V rámci vyhledaných položek žádosti lze provést export chyb a varování, který není díky exportu do 
csv podporován v barevném rozlišení. V exportu je označeno varování slovy „Varování:“ a závažná 
chyba slovy „Chyba:“. 

V případě opravy Varování je potřeba kontaktovat PDS prostřednictvím e-mailu uvedeným ve 
smlouvě o distribuci plynu. Pokud by podání proběhlo přes portál, tak by se při zpracování mohla 
objevit chyba: „Nalezena jiná aktivní žádost (x) s datem (y).“ – viz, níže přehled chyb a varovní. 

V případě opravy závažné Chyby je možné podat opravenou žádost přes portál.  

 



 
 

Přehled chyb 
 

Chyba Důvod Oprava 

Zadaný EIC OM neexistuje nebo OM neexistuje. Uvedené EIC OM neexistuje. 
Uveďte správný EIC kód (z vyúčtování nebo po dohledání na 
stránkách PDS). 

Není vyplněn povinný údaj EIC OM. Chybí údaj EIC. Doplňte EIC kód OM. 

Některé zadané žádosti nemají správné ID uživatele (EIC).  

Rozdílný uživatel (obchodník) přihlášený do systému s 
rozdílným žadatelem v žádosti o RDK nebo 
ukončení/přerušení distribuce. 

Opravte EIC žadatele - Jednotný identifikační kód uživatele 
(EIC). 

Některé zadané žádosti obsahují nedovolený typ rezervační 
kapacity. Povolené hodnoty jsou – N, M, K, H. Chybný nebo nevyplněný typ rezervované kapacity. 

Doplňte nebo opravte typ rezervované kapacity dle údajů v 
žádosti. 

Některé zadané žádosti obsahují nedovolený typ změny 
dodavatele. Povolené hodnoty jsou – SZ, RZ, NE. Chybný nebo nevyplněný typ změny dodavatele. 

Doplňte nebo opravte typ změny dodavatele dle údajů v 
žádosti. 

Některé zadané žádosti obsahují nedovolený důvod 
žádosti. Povolené hodnoty jsou – S1, S2, S3, R1, R2, D1, 
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9. Chybný nebo nevyplněný důvod změny dodavatele. 

Doplňte nebo opravte důvod změny dodavatele dle údajů v 
žádosti. 

Není vyplněn povinný údaj Důvod ukončení / přerušení. Nevyplněný důvod ukončení/přerušení. Doplňte důvod ukončení/přerušení dle údajů v žádosti. 
Některé zadané žádosti obsahují nedovolený důvod 
ukončení/přerušení. Povolené hodnoty jsou - UO, NE, ZD, 
VZ, SU, VO, RE. Chybný důvod ukončení/přerušení. Opravte důvod ukončení/přerušení dle údajů v žádosti. 
Některé zadané žádosti obsahují nedovolený typ žádosti. 
Povolené hodnoty jsou – U, P. Chybný nebo nevyplněný typ žádosti. Doplňte nebo opravte typ žádosti dle údajů v žádosti. 
Název stávajícího partnera se neshoduje s názvem z 
žádosti/rám.smlouvy. 

Chybné nebo neuvedené jméno a příjmení/název 
zákazníka. Opravte nebo doplňte jméno a příjmení/název zákazníka. 

Nepodařilo se dohledat Smlouvu o připojení. 
Není podaná nebo zpracovaná smlouva o připojení k 
distribuční soustavě. 

Prověřte, zda byla podaná smlouva o připojení k distribuční 
soustavě. Pokud podaná byla, tak pro ověření raději zašlete 
kopii žádosti na e-mailové kontakty uvedené ve smlouvě o 
distribuci plynu. Pokud podaná nebyla, tak je potřeba žádost o 
připojení podat (zákazník nebo zmocněný obchodník). 

Oprávnění odstoupit od smlouvy není vyplněno. 
U vybraných žádostí je chybně nebo není vůbec vyplněno 
oprávnění odstoupit od smlouvy. 

Opravte nebo doplňte Oprávnění odstoupit od smlouvy dle 
žádosti o RDK. 
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Předpokládaná výše ročního odběru není vyplněna. 
U vybraných žádostí je chybně nebo není vůbec vyplněna 
hodnota Předpokládané výše ročního odběru. 

Opravte nebo doplňte hodnotu Předpokládané výše ročního 
odběru. 

Předpokládaná výše měsíčního odběru není vyplněna. 

U vybraných žádostí je chybně nebo není vůbec vyplněna 
hodnota Předpokládané výše měsíčního odběru. Jde o 
smlouvy s měsíční periodicitou fakturace. Pokud OM 
neodebírá v daný měsíc žádnou spotřebu je potřeba vyplnit 
údaj "0". 

Opravte nebo doplňte hodnotu Předpokládané výše měsíčního 
odběru. 

Chybný typ žádosti. Typ měření Odběrného místa není A 
nebo B. 

Chybně vyplněný údaj rezervované kapacity s měřením 
typu A nebo B.  

Vymažte pole výše rezervované kapacity nebo jej přesuňte pro 
distribuční kapacitu s měřením typu C. 

Pro toto EIC OM jste již dodavatelem. 

Žádost o rezervaci distribuční kapacity podává uživatel, 
který má na předmětné OM zarezervovanou platnou 
kapacitu na dobu neurčitou. 

Pro toto OM není možné podat žádost o rezervaci distribuční 
kapacity.  

Maximální denní distribuční kapacita A/B není vyplněna. 
Chybný nebo nevyplněný vyplněný údaj rezervované 
kapacity s měřením typu A nebo B.  

Opravte nebo doplňteý údaj Maximální denní distribuční 
kapacity s měřením typu A nebo B.   

Maximální denní distribuční kapacita A/B (x) nesmí být 
vyšší než (y). 

Údaj Maximální denní distribuční kapacita - měření A a B 
je vyšší než je hodnota připojovací kapacity. 

Snižte hodnotu Maximální denní distribuční kapacity - měření 
A a B nebo požádejte (uživatel nebo zákazník) o novou 
smlouvu o připojení k distribuční soustavě s navýšením 
připojovací kapacity. 

Termín zahájení distribuce plynu není vyplněn. Chybný nebo nevyplněný údaj zahájení distribuce plynu . Opravte nebo doplňte údaj zahájení distribuce plynu . 

Termín ukončení distribuce plynu není vyplněn. 
Chybný nebo nevyplněný údaj ukončení distribuce plynu. 
Přípustná je pouze hodnota 31.12.9999. Opravte nebo doplňte údaj ukončení distribuce plynu.  

Termín zahájení distribuce plynu (x) leží v minulosti. Chybný údaj zahájení distribuce plynu . Opravte údaj zahájení distribuce plynu . 

Termín zahájení distribuce plynu (x) nezačíná prvním 
dnem měsíce. 

V případě rezervace distribuční kapacity, kde je nutné 
zahájit distribuci k 1. dni v měsíci (např. pevná měsíční 
distribuční kapacita) je vyplněna chybná hodnota. Opravte Termín zahájení distribuce plynu. 

Termín zahájení distribuce plynu (x) začíná dříve než 5 
prac.dnů od podání. Pozdě podaná žádost o rezervaci distribuční kapacity. 

Opravte Termín zahájení distribuce plynu nebo sjednejte jiný 
Typ rezervované kapacity (např. pevná klouzavá distribuční 
kapacita místo pevné měsíční distribuční kapacity). 
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Termín ukončení distribuce plynu (x) nekončí posledním 
dnem měsíce. 

V případě rezervace distribuční kapacity, kde je nutné 
ukončit distribuci k poslednímu dni v měsíci (např. pevná 
měsíční distribuční kapacita) je vyplněna chybná hodnota. Opravte Termín ukončení distribuce plynu. 

Nalezena jiná aktivní žádost (x) s datem (y). 
Duplicitně podaná žádost o rezervaci distribuční kapacity 
stejným uživatelem ke stejnému termínu.  

Pro toto OM není možné podat žádost o rezervaci distribuční 
kapacity.  

Rezervovaná distribuční kapacita neodpovídá požadavkům 
rozhodnutí ERÚ. 

Chybně podaná žádost odlišná od požadavků Cenového 
rozhodnutí ERÚ (např. změna výše rezervace pevné 
distribuční kapacity na dobu neurčitou před vypršením 
termínu lhůty při kapacitě dle 13.1.9 - jednotarif). 

Pro toto OM není možné podat žádost o rezervaci distribuční 
kapacity.  

Chybný typ žádosti. Předchozí dodávku zajišťoval DPI (x). 
V případě zahájení dodávky po DPI byl podán jiný důvod 
žádosti. Přípustná hodnota je pouze S2. Opravte Důvod žádosti změny dodavatele na S2. 

Součet rezervovaných kapacit (x) překračuje připojovací 
kapacitu (y). 

V případě podání více žádostí o RDK je celková kapacita 
vyšší než je hodnota připojovací kapacity. 

Snižte hodnotu Maximální denní distribuční kapacity - měření 
A a B v jedné ze žádostí nebo požádejte (uživatel nebo 
zákazník) o novou smlouvu o připojení k distribuční soustavě s 
navýšením připojovací kapacity. 

Zvýšení kapacity nepřípustné. Od posledního snížení (x) 
neuběhlo 12 měsíců. 

Navýšení pevné distribuční kapacity před termínem 12 
měsíců od snížení pevné distribuční kapacity je v rozporu s 
Vyhláškou č. 365/20009 Sb. 

Pro toto OM není možné podat žádost o rezervaci distribuční 
kapacity. Opravte datum navýšení pevné distribuční kapacity. 

Neexistuje dostatečně dlouhá historie pro sjednání 
historické rez.kapacit. 

Požadavek je v rozporu s platným Cenovým rozhodnutím 
ERÚ bod 13.7.3. 

Pro toto OM není možné podat žádost o rezervaci distribuční 
kapacity. Opravte datum změny pevné distribuční kapacity. 

Byl nalezen nesoulad v systému distributora, obraťte se na 
obsluhu. Neurčitá chyba. 

V tomto případě prosím kontaktuje e-mailem PDS dle kontaktů 
ve smlouvě o distribuci plynu. 

Termín ukončení distribuce (x) leží před termínem 
zahájení (y). Chybně podaná žádost o RDK.  

Pro toto OM není možné podat žádost o rezervaci distribuční 
kapacity. Opravte termíny zahájení nebo ukončení rezervace 
distribuční kapacity. 

Maximální denní distribuční kapacita C není vyplněna. 
Chybně podaná žádost o RDK pro OM s měsíční fakturací 
a měřením typu C. 

Opravte žádost o RDK a doplňte požadovanou rezervovanou 
kapacitu pro OM s měřením typu C. V případě výpočtu dle 
Cenového rozhodnutí ERÚ bude údaj upraven PDS v dodatku 
k SOD. 

Neměřený odběr je nepřípustný. Zamítnuto. 

Žádost o RDK s chybným důvodem změny dodavatele. 
OM je bez měřidla - důvod ZD by měl být R1 nebo R2 
nebo R3. 

Prověřte, zda odpovídá údaj o neexistence měřidla na OM. V 
případě trvání požadavku o RDK opravte důvod žádosti dle 
nastalé situace (R1, R2, R3). 

Důvod žádosti R2 není přípustný. Nenalezen neoprávněný 
odběr 

V případě podání žádosti s důvodem R2 a zároveň PDS 
neeviduje neoprávněný odběr. 

Je nutné prověřit stávající stav na odběrném místě a požádat o 
adekvátní změnu dodavatele/žádost o RDK. 

Důvod žádosti R3 není přípustný. Nenalezen hrozící V případě podání žádosti s důvodem R2 a zároveň PDS Je nutné prověřit stávající stav na odběrném místě a požádat o 
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neoprávněný odběr neeviduje hrozící neoprávněný odběr v systému OTE. adekvátní změnu dodavatele/žádost o RDK. 

Důvod žádosti XY není přípustný. Požádejte s důvodem 
R3 

V případě podání žádosti s důvodem odlišným od R3 a 
v době, kdy PDS eviduje na OM hrozící neoprávněný 
odběr 

Je nutné prověřit stávající stav na odběrném místě a požádat o 
změnu dodavatele/žádost o RDK s důvodem R3. 

Žadatel s EIC (x) se neshoduje s obchodníkem z hlavičky 
žádosti (y). 

Rozdílný uživatel (obchodník) přihlášený do systému s 
rozdílným žadatelem v žádosti o RDK nebo 
ukončení/přerušení distribuce. 

Opravte EIC žadatele - Jednotný identifikační kód uživatele 
(EIC). 

Přehled varování 

Varování Důvod Oprava 

Kontaktní emailová adresa zákazníka není vyplněna. Chybí e-mailová adresa zákazníka. Dopnit emailovou adresu zákazníka. 

Neplatná e-mailová adresa @ . Chybná e-mailová adresa zákazníka (neobsahuje znak @) Opravit emailovou adresu zákazníka. 

Kontrola pole "Část obce": vstupní hodnota () je odlišná od 
systémové (České Budějovice 3) Chybná nebo neuvedená Část obce Doplňte nebo upravte Část obce 

Kontrola pole "Číslo orientační": vstupní hodnota (x) je 
odlišná od systémové (y). Chybné nebo neuvedené Číslo orientační. Doplňte nebo upravte Číslo orientační. 

Kontrola pole "Číslo popisné": vstupní hodnota (x) je 
odlišná od systémové (y). Chybné nebo neuvedené Číslo popisné. Doplňte nebo upravte Číslo popisné. 

Kontrola pole "Obec": vstupní hodnota (x) je odlišná od 
systémové (y). Chybná nebo neuvedená Obec. Doplňte nebo upravte Obec. 

Kontrola pole "Ulice": vstupní hodnota (x) je odlišná od 
systémové (y). Chybná nebo neuvedená Ulice. Doplňte nebo upravte Ulice. 

Kontaktní telefonní číslo zákazníka není vyplněno Chybné nebo neuvedené telefonní číslo zákazníka. Doplňte nebo upravte telefonní číslo zákazníka. 
 


