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1. Úvod 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 

280 85 400, je provozovatelem distribuční elektrické soustavy na území vymezeném licencí č. 

120806026 a distribuční plynárenské soustavy na území vymezeném licencí č. 220806034. Společnost 

je součástí podnikatelského uskupení E.ON Czech Holding AG, jehož součástí jsou ještě společnosti 

E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Energie, a.s. a E.ON Servisní, s.r.o.  

Společnost E.ON Distribuce, a.s má dle zákona č. 458/2000 Sb. §25a odst. (3) a §59a odst. (3) 

zpracován a vydán program rovného zacházení ze dne 26. 9. 2011, který sice není specifikován jako 

konkrétní forma vnitropodnikového předpisu v rámci zavedeného „Systému řízení dokumentů a 

záznamů“, ale je závazný a v obecné rovině obsahuje všechna potřebná opatření k vyloučení 

diskriminačního jednání provozovatele distribuční soustavy ve vztahu k účastníkům trhu s elektřinou a 

plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele s 

provozovatelem distribuční soustavy a v potřebné míře definuje povinnosti a práva zaměstnanců 

provozovatele distribuční soustavy ke splnění účelů programu rovného zacházení. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. vykonává činnosti, práce a úkony potřebné pro výkon 

licencované činnosti a tedy i činnosti, u kterých může dojít k nerovnému přístupu k účastníkům trhu, 

prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kterých měla společnost 70, nebo nakupovaných služeb od 

společností v rámci podnikatelského uskupení nebo na externím trhu. Všichni zaměstnanci a členové 

orgánů společností v rámci podnikatelského uskupení, kteří se podílejí na výkonu licencované činnosti 

provozovatele distribuční soustavy, jsou seznámeni s programem rovného zacházení. 

Program rovného zacházení je realizován opatřeními v několika základních oblastech činnosti 

provozovatele distribuční soustavy: 

- úpravy vnitropodnikových a vnitroskupinových procesů 

- nakládání s informacemi a stanovení pravidel pro zpřístupňování informací 

- manažerské oddělení 

- ostatní. 

Veškerá opatření jsou vykonávána v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky 

zejména zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění, jeho prováděcími vyhláškami, Pravidly 

provozování distribuční soustavy a Řádem provozovatele distribuční soustavy. Konkrétní forma a 

obsah některých opatření jsou dány interními prováděcími předpisy provozovatele distribuční soustavy 

nebo celého podnikatelského uskupení.   

 

2.   Vnitropodnikové procesy  

Předmětem programu rovného zacházení jsou vnitropodnikové procesy provozovatele distribuční 

soustavy, u kterých by byla jednáním provozovatele distribuční soustavy potenciální možnost zlepšit 

postavení některého účastníka trhu na úkor jiného, zejména pokud jde o přístup do distribuční 

soustavy a poskytování služeb provozovatelem distribuční soustavy. Tyto procesy byly analyzovány, 

jsou průběžně monitorovány a v případě potřeby jsou přijímána opatření, která takovéto zvýhodnění 

neumožní.  

Jedná se o tyto procesy:                    

- Středisko služeb zákazníkům - Call centrum  

- Hromadné dálkové ovládání 

- Fakturace distribuce a upomínání plateb 

- Přerušení nebo omezení dodávek a distribuce elektřiny a plynu – platební nekázeň 

- Přerušení nebo omezení dodávek a distribuce elektřiny a plynu – technicko-provozní            

důvody 
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- Změna dodavatele 

- Komunikace se zákazníky 

- Porušení smluvních podmínek distribuce 

- Připojování 

- Překročení rezervované kapacity. 

Po celý průběh roku 2016 byl u všech výše uvedených vnitropodnikových procesů zajištěn soulad s 

energetickým zákonem, programem rovného zacházení a jejich nediskriminační průběh. Některé 

z uvedených procesů jsou zajišťovány formou služeb nakupovaných od společností E.ON Česká 

republika, s. r. o. a E.ON Servisní, s.r.o. a v některých případech poskytuje společnost E.ON Česká 

Republika, s.r.o. obdobné služby i společnosti E. ON Energie, a.s., která je držitelem licencí na obchod 

s elektřinou a zemním plynem a na výrobu elektřiny.  

 

3.  Nakládání s informacemi 

Provozovatel distribuční soustavy má stanovena pravidla pro zpřístupňování informací účastníkům 

trhu s elektřinou a plynem neznevýhodňujícím způsobem. Uplatňování pravidel je monitorováno a v 

případě potřeby jsou přijímána speciální opatření pro zpřístupňování informací účastníkům trhu s 

elektřinou a plynem neznevýhodňujícím způsobem. 

Předmětem úpravy programu rovného zacházení jsou obchodně citlivé informace, kterými původně 

či odvozeně od jiných osob disponuje provozovatel distribuční soustavy anebo které vygeneruje při 

své činnosti, jejichž poskytnutí pouze některým účastníkům trhu s elektřinou a plynem by znamenalo 

pro tyto účastníky trhu konkurenční výhodu. Obchodně citlivé informace jsou rozděleny do tří skupin 

s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění a informačního oddělení: 

     -     veřejné informace 

-     smluvní informace  

-     důvěrné informace. 

Za veřejné informace jsou považovány údaje přístupné jakékoliv třetí osobě, které jsou 

zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce www.eon-distribuce.cz  

nebo i jinými způsoby. Kromě informací uvedených v seznamu veřejných informací v programu 

rovného zacházení se může jednat o další obecně přístupné informace třeba i charakteru 

jednorázových oznámení či sdělení.  Po celý rok 2016 byla u obchodně citlivých informací plně 

zajištěna nediskriminace při jejich zpracování a zpřístupňování účastníkům trhu s elektřinou a plynem. 

Za smluvní informace jsou považovány údaje uvedené či vyplývající ze smlouvy mezi 

provozovatelem distribuční soustavy a jeho smluvním partnerem. Příslušnou informaci lze poskytnout 

pouze relevantní smluvní straně na základě smlouvy nebo orgánu státní správy na základě zákonného 

požadavku. Pro třetí stranu je údaj považován za důvěrnou informaci. Kromě informací uvedených v 

seznamu smluvních informací v programu rovného zacházení se může jednat o další vzniklé a zjištěné 

na základě smluvních vztahů s účastníky trhu, které jsou jiným účastníkům trhu nepřístupné a mohly 

by pro ně představovat třeba i jen potenciální zvýhodnění. V průběhu celého roku 2016 byly smluvní 

informace zpracovávané a zpřístupňované pouze stanoveným způsobem.   

Za důvěrné informace jsou považovány jakékoli další informace o distribuční soustavě, 

provozovateli distribuční soustavy, či jiných skutečnostech, dotčené programem rovného zacházení, 

jejichž znalost by mohla znamenat zvýhodnění některého účastníka trhu či znevýhodnění jiného. Tyto 

informace mají zpravidla charakter obchodního tajemství a v průběhu roku 2016 nebyly poskytovány 

třetím osobám s možnou výjimkou zákonem stanovených případů.  

Program rovného zacházení neřeší zacházení s informacemi, které jsou utajovány podle jiných 

předpisů. 

http://www.eon-distribuce.cz/
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Veškeré uzavřené pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o mlčenlivosti uzavřené 

mezi provozovatelem distribuční soustavy a jeho zaměstnanci či členy statutárního orgánu nebo 

jakékoliv jiné obdobné smlouvy obsahují článek týkající se mlčenlivosti o obchodně smluvních a 

důvěrných informacích z hlediska potřeb programu rovného zacházení. Tam, kde smluvní partneři pro 

plnění zakázky zadané provozovatelem distribuční soustavy přicházejí do styku s obchodně citlivými 

informacemi, provozovatel distribuční soustavy požaduje v takových smlouvách ustanovení o 

mlčenlivosti o těchto informacích. V případě, že smluvní strana ze smlouvy uzavřené s 

provozovatelem distribuční soustavy poruší povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně obchodně 

citlivých informací, postupuje provozovatel distribuční soustavy v závislosti na charakteru smluvního 

vztahu v souladu s příslušnými smlouvami a obecně závaznými předpisy upravující pracovněprávní 

vztahy, respektive obchodní závazkové vztahy. 

 

4.  Manažerské oddělení  

 Zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy je realizováno v souladu se základními 

principy stanovenými zákonem č. 458/2000 Sb. §25a odst. (2) a § 59a odst. (2) a lze konstatovat že: 

- žádná fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu nebo vedoucím zaměstnancem 

provozovatele distribuční soustavy (dále též jen „relevantní osoby“), nebyla a není členem statutárního 

orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu 

a obchod s elektřinou nebo plynem, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele, 

- relevantní osoby nepřijímaly a nepřijímají žádné odměny ani jiná majetková plnění od držitelů 

licence na výrobu elektřiny a výrobu plynu a obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož 

vertikálně integrovaného podnikatele, 

- odměňování relevantních osob nebylo a není závislé na hospodářských výsledcích 

dosahovaných držiteli licencí na výrobu a obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně 

integrovaného podnikatele, 

- k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena nebo vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy bylo a je přihlíženo způsobem, který 

zajišťuje jejich nezávislé jednání, 

- provozovatel distribuční soustavy disponoval a disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve 

vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, 

- mateřská společnost prostřednictvím dozorčí rady provozovatele distribuční soustavy 

schvalovala v souladu se stanovami provozovatele distribuční soustavy roční finanční plán a 

maximální limity zadlužení provozovatele distribuční soustavy; finanční plán zajistil nezbytné 

finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj distribuční soustavy,  

- mateřská společnost neudělovala a neuděluje společnosti provozovatele distribuční soustavy 

jakékoliv pokyny týkající se běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy, 

- mateřská společnost nezasahovala a nezasahuje do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci 

distribuční soustavy, pokud se nejednalo o rozhodnutí vedoucí k překročení schváleného finančního 

plánu, 

- provozovatel distribuční soustavy nevlastnil ani nevlastní podíly v jiné právnické osobě, která 

je držitelem licence na výrobu a přenos elektřiny nebo výrobu a přepravu plynu nebo obchod s 

elektřinou nebo plynem, 

- statutární orgán nebo jeho člen ani žádný vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční 

soustavy nedržel a nedrží podíly převyšující 1% základního kapitálu v jiné právnické osobě v rámci 

téhož vertikálně integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny nebo plynu, 

přenos elektřiny nebo přepravu plynu a obchod s elektřinou nebo plynem, 
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- provozovatel distribuční soustavy neměl a nemá uzavřeny ovládací smlouvy vedoucí k 

jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu elektřiny nebo plynu, přenos elektřiny nebo 

přepravu plynu a obchod s elektřinou nebo plynem. 

Pokyny, nařízení a úkony směřující k jednotnému řízení podnikatelského uskupení v zájmu 

zajištění konsolidace, synergických efektů a efektivního výkonu stejných činností jsou na straně 

provozovatele distribuční soustavy důsledně posuzovány z hlediska výše uvedených principů 

nezávislosti a jejich aplikace je podmíněna schválením provozovatele distribuční soustavy. 

 

5.  Kontrolní zjištění, nedostatky, konkrétní opatření a podněty.  

 

 5.1.  Možnost záměny. 

Podle zákona č. 458/2000 Sb. §25a odst. (10) a §59a odst. (12) má provozovatel distribuční 

soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, povinnost jednat tak, aby neuvedl v 

omyl jiného účastníka trhu s elektřinou (plynem), pokud se jedná o možnost záměny s obchodníkem 

s elektřinou (plynem) nebo s výrobcem elektřiny, který je součástí téhož vertikálně integrovaného 

podnikatele.  Společnosti v podnikatelském uskupení E.ON Czech Holding AG mají sice různý název, 

ale využívají stejné logo, mají stejné sídlo, stejnou doručovací adresu, uvádějí stejný kontaktní telefon 

a stejnou kontaktní e-mailovou adresu.  

Je otázkou, zda odlišný název je dostatečným opatřením pro splnění výše uvedeného zákonného 

ustanovení. Je vysoce pravděpodobné, že při striktním a doslovném výkladu uvedeného zákonného 

ustanovení by uvedené skutečnosti nemusely být považovány za dostatečná opatření k jeho splnění. 

Nicméně je nutné konstatovat, že i kdyby k záměně došlo, automaticky to neznamená, že by tím 

nevyhnutelně byl zvýhodněn či znevýhodněn jakýkoli účastník trhu s elektřinou či plynem. 

 

5.2.  Obsluha zákazníků. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. využívá pro obsluhu značné části svých zákazníků služeb 

Střediska zákaznických služeb společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., které poskytuje obdobné 

služby i společnosti E.ON Energie, a.s. Přestože jsou v rámci Střediska služeb zákazníků striktně 

oddělovány činnosti a úkony pro jednotlivé společnosti, nelze vyloučit, že společnost E.ON Energie, 

a.s. může mít z tohoto důvodu k dispozici informace určené provozovateli distribuční soustavy, které 

nejsou přístupné jiným účastníkům trhu s elektřinou a plynem, nebo že může mít možnost 

výhodnějšího využití služeb provozovatele distribuční soustavy. V tomto případě tedy existuje riziko 

jednání provozovatele distribuční soustavy nebo poskytovatele příslušných služeb, které by mohlo mít 

za následek třeba i neúmyslné zvýhodnění účastníka trhu s elektřinou či plynem z uvedeného 

podnikatelského uskupení.    

 

5.3. Zákaznický informační systém. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. využívá pro obsluhu zákazníků a dalších účastníků trhu 

s elektřinou a plynem zákaznický informační systém, který současně využívá i společnost E.ON 

Energie, a.s. Tato skutečnost sama o sobě sice neznamená přímé porušení zákona, ale není v souladu 

s doporučeními EU, ani ji nelze považovat za optimální stav. Informační oddělení provozovatele 

distribuční soustavy je zde řešeno pomocí programového oddělení jednotlivých modulů a funkcionalit 

zákaznického informačního systému a oddělením dat obchodníka a provozovatele distribuční soustavy 

a dále nastavením přístupových práv nebo blokováním přístupu k jednotlivým operacím. Tato opatření 

jsou sice formálně dostatečná, ale nelze vyloučit, a ojedinělé případy z minulosti to prokazují, že při 

využití společného informačního systému nemůže dojít ke zvýhodnění společnosti E.ON Energie, a.s. 

jako uživatele společného zákaznického informačního systému. Využívání společného zákaznického 

systému by mohlo znamenat rozdílný postup provozovatele distribuční soustavy vůči společnosti 

E.ON Energie, a.s. a jiným obchodníkům s např. při přípravě údajů pro vyúčtování a fakturaci služeb 
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distribuční soustavy, možností využívání společných dat nebo při plánování a realizaci požadavků 

obchodníků na práce provozovatele distribuční soustavy vyvolané jejich zákazníky. Společný 

zákaznický informační systém pro obchodníka znamená určité znevýhodnění, protože není dostatečně 

flexibilní např. při tvorbě, nabízení a sjednávání nových obchodních produktů. Využívání společného 

zákaznického informačního systému tak představuje pro provozovatele distribuční soustavy extrémní 

riziko, kterého jsou si statutární orgány provozovatele distribuční soustavy vědomy, a proto bylo 

v roce 2016 rozhodnuto o oddělení zákaznického informačního systému a byly zahájeny přípravné 

práce pro toto oddělení.    

 

5.4.  Odstranění neoprávněného využívání ceny služby distribuční soustavy. 

Někteří zákazníci v počtu asi 1 400 případů, jejichž odběrná místa byla připojena k distribuční 

soustavě nízkého napětí, využívali cenu služby distribuční soustavy určenou pro odběrná místa 

připojená k distribuční soustavě vysokého napětí, čímž byli proti ostatním zcela jednoznačně 

zvýhodněni. Tyto případy většinou vznikly v poměrně dávné minulosti – před rokem 2000, kdy určitý 

výklad tehdy platné legislativy takový stav umožňoval pro odběrná místa připojená přímo 

z distribučních trafostanic VN/NN. Od roku 2001, kdy v důsledku změn legislativy bylo jednoznačně 

stanoveno, že cena distribuce musí být určena podle napětí distribuční soustavy, ke které je odběrné 

místo připojeno a současně byly trafostanice VN/NN zařazeny do distribuční soustavy nízkého napětí, 

se takový stav stal v podstatě nelegální. Několik pokusů o nápravu tohoto stavu v minulosti selhalo, 

protože v podmínkách začínající a probíhající liberalizace trhu s elektřinou se dodavatelé a obchodníci 

báli nepříznivých reakcí dotčených zákazníků a ani ze strany státních orgánů nebyla náprava nijak 

vyžadována ani podporována.  

Způsob řešení tohoto neregulérního stavu byl v aktuální podobě trhu s elektřinou poměrně 

komplikovaný a řešení bylo ze strany provozovatele distribuční soustavy zahájeno již v roce 2013. Do 

konce roku 2016 se tak podařilo odstranit převážnou část případů neoprávněného využívání ceny za 

službu distribuční soustavy vysokého napětí. Zbylo několik málo případů, které byly řešeny jako 

neoprávněné odběry nebo u kterých byla řešením výstavba a připojení vlastní odběratelské stanice 

zákazníka, které se nepodařilo stihnout do konce roku 2016 z důvodů, které nebyly na straně 

zákazníka. Je reálný předpoklad, že tyto zbývající případy budou vyřešeny v průběhu roku 2017. 

 

5.5.  Podněty a stížnosti. 

V průběhu roku byly auditorovi programu rovného zacházení oznámeny dva případy podnětu na 

možné porušení programu rovného zacházení.  

Jeden byl z externího prostředí od zákazníka s odběrnými místy připojenými na distribuční 

soustavu nízkého napětí, který požadoval individuální zasílání oznámení o plánovaných přerušeních 

dodávky elektřiny elektronickou formou. Nezasílání těchto zpráv provozovatelem distribuční soustavy 

označoval za nerovný přístup, protože někteří dodavatelé elektřiny takovou službu poskytují na 

vyžádání či jako součást nějakého produktu. S ohledem na skutečnost, že E.ON Distribuce, a.s. 

realizuje oznamování plánovaných přerušení dodávky elektřiny jiným způsobem v souladu s § 25 odst. 

(5) zákona č. 458/2000 Sb. a individuální oznamování zákazníkům s odběrnými místy připojenými na 

distribuční soustavu nízkého napětí neprovádí, nemůže být takový postup hodnocen jako nerovný či 

diskriminační.  

Druhý podnět byl interní a jednalo se o skutečnost, že někteří zaměstnanci E.ON Distribuce, a.s. 

nebo společností v podnikatelském uskupení, kteří vykonávají činnosti v zastoupení provozovatele 

distribuční soustavy, využívali navštívenky, které měly na rubu vytištěn QR kód odkazující na 

internetové stránky E.ON Energie, a.s. Tato skutečnost byla vyhodnocena tak, že se jedná o porušení 

zákona č. 458/2000Sb. §25a odst. (10) a §59a odst. (12). Příčinou bylo neúmyslné pochybení útvaru 

zajišťujícího navštívenky, nedostatek byl neprodleně odstraněn a závadné navštívenky byly 

zlikvidovány. 
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6. Závěr  

Tato výroční zpráva je zpracována na základě zákona č. 458/2000 Sb. §25a odst. (5) a § 59a odst. 

(5) a bude do stanoveného termínu předána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu 

průmyslu a obchodu a zveřejněna s možností dálkového přístupu na www.eon-distribuce.cz. Bude také 

předána statutárnímu orgánu společnosti E.ON Distribuce, a.s. k projednání. 

 

 

 V Brně dne 19. 4. 2017 

19.4.2017

X
Jaroslav Strejček

Podepsal(a): J12802  
 

Ing. Jaroslav Strejček 

 

Auditor programu rovného zacházení   
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