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1. Úvod 
 
1.1. Účel Programu opatření  
Účelem tohoto Programu opatření je zajištění rovnoprávného postavení 
všech subjektů  zúčastněných na trhu s elektřinou, které využívají nebo 
mohou využívat služeb provozovatele distribuční soustavy.   
 
1.2. Právní rámec Programu opatření 
Právní rámec Programu opatření je dán směrnicí Evropského parlamentu  
a Evropské rady 2003/54/EC, o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektrickou energií, která s účinností od 4. 8. 2003 nahradila původní 
směrnici 96/92 EC. Směrnice byla do české legislativy implementována 
přijetím zákona č. 670/2004 Sb., který mění zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
Energetický zákon potom určuje rozsah Programu opatření v §25a odst. 3. 
 
1.3. Náplň Programu opatření 
V souladu s ustanovením §25a odst. 3 energetického zákona jsou náplní 
Programu opatření následující opatření a pravidla: 

− opatření k vyloučení diskriminačního chování provozovatele 
distribuční soustavy ve vztahu k ostatním účastníkům trhu 
s elektřinou, zejména pokud jde o přístup do jím provozované 
distribuční soustavy a využívání jeho služeb; 

− pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji 
distribuční soustavy a přístupu do ní; informace, jejichž 
poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s elektřinou by mohlo 
tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních, jsou zpřístupňovány 
neznevýhodňujícím způsobem i ostatním účastníkům na trhu 
s elektřinou.  

 
1.4. Realizace Programu opatření 
Program opatření je realizován přijímáním řady jednotlivých opatření 
z následujících kategorií: 

− úpravy vnitropodnikových procesů, 
− úpravy informačního systému včetně nastavení přístupových 

práv, 
− úpravy vnitropodnikových směrnic, 
− změny smluvních ustanovení a 
− organizačních opatření. 



   
   

 

4 / 10   

 

P
ro

g
ra

m
 o

pa
tře
n

í 
20

05
 

 

 

 

Veškerá opatření jsou prováděna v souladu s legislativou platnou na území 
České republiky, zejména v souladu s energetickým zákonem, prováděcími 
předpisy k energetickému zákonu a pravidly provozování distribuční 
soustavy. 
 
 
2. Revize procesů  
 
Z podnikových procesů provozovatele distribuční soustavy jsou 
identifikovány takové, 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 
využívání služeb provozovatele distribuční soustavy. Tyto procesy jsou 
analyzovány a následně jsou přijímána opatření, která takovéto zvýhodnění 
neumožní.  
Následující tabulka ukazuje procesy, které byly identifikovány k analýzám a 
také určení termínu, do kterého provozovatel distribuční soustavy plánuje 
provést kroky k vyloučení diskriminačního chování.  
 

Podnikový proces 
Termín realizace 

opatření do 
Služby call centra 31.12.2005 
Hromadné dálkové ovládání 31.12.2005 
Fakturace distribuce a upomínání plateb 31.12.2005 
Přerušení nebo omezení dodávek nebo distribuce 
(platební nekázeň) 

31.12.2005 

Přerušení nebo omezení dodávek nebo distribuce 
(technicko-provozní nekázeň) 

31.12.2005 

Změna dodavatele 30.9.2006 
Komunikace se zákazníky distribuce 31.12.2005 
Porušení smluvních podmínek distribuce elektřiny 31.12.2005 

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

− utajené informace, 
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− informace poskytnuté nediskriminačním způsobem pouze 
smluvním partnerům a  

− veřejné informace. 
 
V dalších kapitolách jsou popsána přijímaná opatření v jednotlivých 
skupinách informací. V připojených tabulkách jsou uvedeny druhy 
informací, které byly identifikovány k analýzám a také určení termínu, do 
kterého provozovatel distribuční soustavy plánuje provést kroky k realizaci 
pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem.  
Výjimku z níže popsaných pravidel pro všechny tři skupiny informací tvoří 
informace, které mohou být sdíleny s cizí osobou v případech, kdy je to 
stanoveno legislativou, např. předávání informací společnosti Operátor trhu 
s elektřinou, a.s. nebo v případech, kdy data dostává externí dodavatel 
služby pro splnění zakázky zadané provozovatelem distribuční soustavy. 
Pokud jsou takovéto informace sdíleny s cizí osobou, je legislativou, 
výběrem externího dodavatele služeb a smluvními podmínkami o 
mlčenlivosti zajištěno, že informace nemohou být zpřístupněny některým 
účastníkům trhu s elektřinou způsobem, který by znamenal porušení 
pravidel o zveřejňování informací nebo diskriminační chování. 
 
 
3.1. Utajené informace 
Přijímaná opatření zajišťují, že informace z této skupiny nemůže získat cizí 
osoba.  
 

Druh informace 
Termín realizace 

opatření do 
Příprava provozu 30.6.2006 
Kontakty distributora 30.9.2006 
Archiv distribuce 31.12.2005 
Informace na papírovém nosiči na pracovišti 
distributora 

31.12.2005 

Přístup do informačních systémů 31.12.2005 
 
 
3.2. Smluvní informace 
Informace z této skupiny jsou poskytovány ve stejném rozsahu všem 
dotčeným smluvním partnerům provozovatele distribuční soustavy stejné 
kategorie. Principy utajení před cizími osobami jsou stejné jako v kategorii 
utajené informace. 
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Druh informace 
Termín realizace 

opatření do 
Obchodní partner distribuce 31.12.2005 
Odběrné místo 31.12.2005 
Neplánované výpadky dodávek 31.12.2005 
Smlouvy na distribuci 30.4.2005 
Stížnosti  31.12.2006 
Množství distribuované elektřiny 30.6.2006 
Třída TDD/hodnota plánované spotřeby 31.12.2005 
Platby za distribuci 30.9.2006 

 
3.3. Veřejné informace 
Informace z této skupiny jsou veřejně přístupné každému zájemci. Jedná se 
o informace, které nespadají do žádného ze dvou výše uvedených režimů 
ochrany.  
Zveřejnění informací je zajišťováno umístěním informací na webovém 
portálu na adrese www.eon.cz. Provoz webového portálu byl zahájen 1. 
ledna 2005. 
 

Druh informace 
Termín realizace 

opatření do 
Informace (pravidla provozování distribuční soustavy, 
formuláře žádostí o připojení a o poskytnutí distribuce, 
obchodní podmínky pro  poskytnutí distribuce) 

Realizováno  

Nové investice 31.12.2005 
Popis elektrizační soustavy 31.12.2005 

 
3.4. Ustanovení o mlčenlivosti a důvěrných informacích 
Jedním ze základních opatření přijímaných pro zabezpečení zpřístupnění 
informací neznevýhodňujícím způsobem a rovněž  opatření k vyloučení 
diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s elektřinou 
jsou smluvně stanovené podmínky mlčenlivosti. 
Veškeré uzavřené pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, smlouvy o 
výkonu funkce a smlouvy o mlčenlivosti uzavřené mezi společností a jejími 
zaměstnanci, manažery a statutárním orgánem a jeho členy, a zaměstnanci 
ze skupiny E.ON, kteří jsou vysíláni do společnosti na základě platné 
smlouvy o manažerské podpoře nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy, jsou 
doplněny o článek týkající se mlčenlivosti o důvěrných informacích 
z hlediska potřeb Programu opatření. V případě pracovních smluv bude 
závazek o mlčenlivosti o důvěrných informacích trvat během a po skončení 
pracovního poměru. V případě jiných než pracovních smluv bude závazek o 
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mlčenlivosti o důvěrných informacích trvat během činnosti a po její 
ukončení. Porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných 
informacích může být kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně 
s možným dopadem na ukončení pracovně-právního vztahu a případnou 
trestní odpovědnost. V případě jiných než pracovních smluv bude porušení 
mlčenlivosti posuzováno obdobně. O tento článek jsou současně 
doplňovány i vzorové smlouvy. 
Společnost požaduje ve smlouvách s dodavateli služeb, provozovatelem 
přenosové soustavy, provozovateli distribučních soustav a společností 
Operátor trhu s elektřinou, a.s. ustanovení o mlčenlivosti o důvěrných 
informacích, případně ustanovení o náhradě škody při porušení mlčelivosti a 
ustanovení o smluvní pokutě.  
 
Harmonogram opatření ukazuje následující tabulka. 

Oblast 
Termín realizace 

opatření do 
Závazek důvěrnosti pro všechny zaměstnance, 
manažery a členy statutárního orgánu 

31.12.2005 

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

31.12.2006 

 
 
4. Nezávislost provozovatele distribuční soustavy 
 
K datu 1.1.2005 obdržela společnost E.ON Distribuce, a.s. licenci na 
distribuci elektřiny. Společnost E.ON Distribuce, a.s. je z hlediska své 
právní formy nezávislá na jiných činnostech netýkajících se distribuce 
elektřiny. 
 
4.1. Společnosti E.ON v České republice 
V České republice působí: 

− E.ON Česká republika, a.s. realizuje a aplikuje strategii E.ON na 
českém trhu. Je nejbližším partnerem pro řešení všech aktuálních 
záležitostí koncernu v České republice. Všem subjektům skupiny 
E.ON v ČR poskytuje centrální služby. 

− E.ON Distribuce, a.s. je provozovatelem distribuční soustavy. 
− E.ON Energie, a.s. je držitelem licence na výrobu a obchod 

s elektřinou a v těchto oblastech provozuje podnikatelské aktivity. 
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4.2. Vnější vazby E.ON Distribuce, a.s. 
4.2.1. Opatření k zajištění manažerské nezávislosti  
Jsou přijímána opatření, která zajišťují, že se osoby odpovědné za řízení 
provozovatele distribuční soustavy nemohou podílet na jiných 
organizačních strukturách vertikálně integrovaného podnikatele 
odpovědných, přímo nebo nepřímo, za řízení  běžného provozu výroby 
elektřiny, přenosu elektřiny a obchodu s elektřinou nebo plynem; 
statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím 
zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy nemůže být fyzická 
osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou 
nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny, přenos 
elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem, který je součástí téhož 
vertikálně integrovaného podnikatele. 
Jsou přijímána opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu 
nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za 
řízení provozovatele distribuční soustavy bylo přihlíženo způsobem, který 
zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista 
nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele  distribuční soustavy nesmí  
přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na 
výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem 
v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele; odměňování 
statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího 
zaměstnance provozovatele distribuční soustavy nesmí být závislé na 
hospodářských výsledcích dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí 
v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele.  
Jsou přijímána opatření, aby provozovatel distribuční soustavy disponoval 
skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku  nezbytnému 
k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jež jsou nezávislá na 
vertikálně integrovaném podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat 
provozovateli distribuční soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného 
provozu nebo údržby distribuční soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv 
jiným způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí 
distribuční soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného 
finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění 
mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán nebo jiný obdobný 
nástroj provozovatele distribuční soustavy a schvalovat jeho maximální 
limity zadlužení. 
Jsou přijímána opatření, že statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo 
vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí držet podíly 
převyšující 1% základního kapitálu v jiné právnické osobě téhož vertikálně 
integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, 
přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem. 
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Jsou přijímána opatření, že provozovatel distribuční soustavy nesmí držet 
podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na výrobu 
elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem.  
Jsou přijímána opatření, že provozovatel distribuční soustavy nesmí uzavírat 
ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence na 
výrobu elektřiny přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem ani 
v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.  
 

Oblast 
Termín realizace 

opatření do  
Omezení při obsazování vedoucích pozic realizováno 
Odměňování 31.12.2006 
Nezávislost rozhodování 31.12.2006 
Vlastnické podíly realizováno 

 
 
5. Implementace Programu opatření 
 
5.1. Seznámení zaměstnanců s Programem opatření 
Součástí Programu opatření je seznámení členů statutárního orgánu, 
prokuristů a všech zaměstnanců s tímto programem.  Je také zajištěno 
školení při změnách programu. Školení je rovněž součástí přijímacích 
procedur nového zaměstnance. Seznámení s Programem opatření bude 
následovat i po volbě nových členů představenstva a při udělení prokury. 
 
5.2. Kontrola dodržování 
5.2.1. Compliance officer 
Součástí Programu opatření je zřízení funkce/ role Compliance officer. 
Compliance officer bude odpovídat za implementaci programu  a 
dodržování přijatých opatření. Vnitropodnikovými dokumenty bude 
předepsán způsob provádění kontroly.  
 

Oblast 
Termín realizace 

opatření do  
Zřízení funkce/role Compliance officer 30.4.2005 

 
5.2.2. Předávání Programu opatření státním úřadům a jeho zveřejňování 
Provozovatel distribuční soustavy Program opatření a jeho změny předává 
Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu 
České republiky bez zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň 
zveřejňuje na webovém portálu www.eon.cz. 
 
 



   
   

 

10 / 10   

 

P
ro

g
ra

m
 o

pa
tře
n

í 
20

05
 

 

 

 

5.2.3. Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření 
V souladu s energetickým zákonem bude každoročně vypracována zpráva o 
přijatých opatřeních a plnění Programu opatření, bude zaslána do 30. dubna 
následujícího roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu 
průmyslu a obchodu České republiky a zároveň zveřejněna na webovém 
portálu. V souladu s energetickým zákonem bude zpráva o přijatých 
opatřeních a plnění Programu opatření poprvé vypracována za rok 2005 a 
odeslána a zveřejněna do 30.4.2006. 
 
5.3. Závaznost  
Program opatření je prostřednictvím vnitropodnikových dokumentů 
společnosti závazný pro všechny zaměstnance, prokuristy, statutární orgán a 
jeho členy. 
 
5.4. Platnost Programu opatření  
Tento program je platný od 29.3.2005 
Jednotlivá opatření a termíny jejich realizace, která jsou v Programu 
opatření uvedena, jsou závazná, pokud nebudou ovlivněna novými 
skutečnostmi, vyplývajícími z nové legislativy. 
 


