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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 Beteiligungen GmbH, jehož součástí byly k 31. 12. 2019 

ještě společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Energie, a.s., E.ON Business Services Czech 

Republic s.r.o. a E.ON Telco, s.r.o.  Společnosti E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. jsou v rámci 

tohoto uskupení vertikálně integrovaným podnikatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 

458/2000 Sb. §2 odst. (2) písm. a) bod 15 a písm. b) bod 23. 

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 byl ve formě přílohy regionální 

směrnice začleněn do systému interní řídící dokumentace. Tato směrnice 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. 

Je závazná i pro zaměstnance společností E. ON Česká republika, s.r.o., kteří vykonávají činnosti 

jménem či v zastoupení E.ON Distribuce, a.s., které souvisejí s problematikou rovného zacházení.  

Společnost E.ON Distribuce, a.s. vykonávala v roce 2019 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 1 723, nebo nakupovaných služeb od 

společností v rámci podnikatelského uskupení, nebo na externím trhu. Všichni zaměstnanci společnosti 

a členové orgánů společnosti a 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. V průběhu roku 2019 byla zavedena elektronická forma 

seznámení s programem rovného zacházení pro zaměstnance, kteří mají přístup do vnitropodnikové 

počítačové sítě. 

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 byla 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  
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- 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 

- Změna dodavatele 

- Komunikace se zákazníky 

- Porušení smluvních podmínek distribuce 

- Připojování 

- Překročení rezervované kapacity. 

Po celý rok 2019 byl u všech výše uvedených vnitropodnikových procesů zajištěn soulad s 

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

z uvedených procesů byly zajišťovány formou služeb nakupovaných od společnosti E.ON Česká 

republika, s.r.o. V některých případech poskytovala 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 2019 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 2019 byly smluvní 

informace zpracovávané a zpřístupňované pouze stanoveným způsobem.   

http://www.eon-distribuce.cz/
http://www.eon-distribuce.cz/
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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 2019 nebyly poskytovány 

třetím osobám s možnou výjimkou zákonem stanovených případů.  

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

předpisů. 

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. 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 přistupováno 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, 
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- 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, 

- 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, rizika, 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 mají sice různý název, ale využívají stejné logo, mají stejné 

sídlo, stejnou doručovací adresu, uvádějí stejný kontaktní telefon a stejnou kontaktní e-mailovou adresu.  

V listopadu 2017 byl společnosti doručen dopis Ministerstva průmyslu a obchodu, ve kterém je 

s odvoláním na řízení EU pilot č. 7809/15/ENER a konzultace s představiteli Evropské komise vysloven 

závěr, že není možné, aby společnosti ve skupině měly stejné logo a provozovatel distribuční soustavy 

se odlišoval jen názvem „Distribuce“. Současně dopis obsahuje žádost o sdělení podrobných informací 

o tom, jaké kroky společnost učinila a učiní k naplňování výše uvedené zákonné povinnosti a 

odpovídajících ustanovení evropské legislativy. Společnost reagovala dopisem ze dne 24. 11. 2017, ve 

kterém popisuje již učiněná opatření a deklaruje připravenost podniknout k plnění příslušných 

legislativních opatření další potřebné kroky. V návaznosti na tuto komunikaci zahájila společnost práci 

na projektu „Rebranding“, jehož cílem je důsledně realizovat opatření potřebná k důslednému odlišení 

společnosti od jiných společností, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele a 

vyloučit možné pochybnosti o plnění povinností dle zákona č. 458/2000 Sb. §25a odst. (10) a §59a odst. 

(12) a odpovídající evropské legislativy. V průběhu roku 2019 pokračovala společnost v intenzivní práci 

na uvedeném projektu. Projekt byl dokončen, ale dosud nebyla realizována opatření, která jsou nutná 

pro splnění citované zákonné povinnosti, z důvodu známkoprávních problémů se zápisem nového názvu 

a značky a s ohledem na připravovanou koupi společnosti INNOGY mateřskou společností E.ON SE.  

Tyto problémy se v průběhu roku 2019 podařilo vyřešit a v průběhu roku 2020 proběhnou potřebná 

přípravná opatření a realizace projektu bude dokončena k 1.1.2021 zápisem nového názvu, souvisejících 

informací a údajů do Obchodního rejstříku. 

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 

služeb zákazníků společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., které poskytuje obdobné služby i společnosti 

E.ON Energie, a.s. V rámci Střediska služeb zákazníků jsou sice striktně oddělovány činnosti a úkony 

pro jednotlivé společnosti, ale přesto nelze s absolutní jistotou vyloučit takové jednání poskytovatele 

příslušných služeb, které by mohlo mít za následek třeba i neúmyslné či nevědomé zvýhodnění účastníka 

trhu s elektřinou či plynem z uvedeného podnikatelského uskupení. Současně je nutné konstatovat, že 
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žádný konkrétní případ takového zvýhodnění nebyl za rok 2019 zjištěn ani oznámen. Společnost E.ON 

Distribuce, a.s. si je tohoto rizika vědoma a věnovala v průběhu roku 2019 zvýšenou pozornost dohledu 

na výkon těchto činností, jejich řízení a kalkulacím nákladů na zajištění těchto činností.  

 

5.3. Zákaznický informační systém. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. ve druhém pololetí 2019 zprovoznila nový zákaznický informační 

systém pro obsluhu zákazníků a dalších účastníků trhu s elektřinou a plynem a ukončila využívání 

společného zákaznického systému se společností E.ON Energie, a.s. Nový zákaznický systém byl 

zprovozněn bez negativních vlivů na obsluhu zákazníků a je nastaven funkčně tak, aby zajistil stejný 

přístup ke všem účastníkům trhu, zejména obchodníkům, bez možnosti zvýhodnění obchodníka v rámci 

vertikálně integrovaného podnikatele. Současně společnost dokončila registraci všech odběrných míst 

v systému OTE.  

  

5.4. Velká distribuce. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. k 1.1.2019 realizovala projekt tzv. „Velké distribuce“, který 

zahrnoval integraci se společností E.ON Servisní, s.r.o., která následně zanikla a části společnosti E.ON 

Česká republika, s.r.o. zabývající správou distribuční soustavy. Společnost tak vykonává veškeré 

zásadní činnosti související s řízením, správou a provozováním distribuční soustavy prostřednictvím 

vlastních zaměstnanců. Kromě těchto a dalších změn společnost v rámci tohoto projektu zřídila 

samostatný útvar Řízení služeb DS přímo podřízený představenstvu, který se zabývá zejména 

problematikou vztahů s ostatními účastníky trhu.  

 

5.5. Podněty a stížnosti. 

V průběhu roku 2019 bylo oznámeno auditorovi programu rovného zacházení jedno upozornění na 

možné porušení programu rovného zacházení a položeno několik dotazů na správný postup z hlediska 

programu rovného zacházení: 

A) Zaměstnanci E.ON Distribuce, a.s. nebo společností v podnikatelském uskupení, kteří 

vykonávají činnosti v zastoupení provozovatele distribuční soustavy, byli v rámci interní 

skupinové komunikační sítě v roce 2019 minimálně v jednom případě osloveni nabídkou na 

obchodní spolupráci s obchodníkem s elektřinou a plynem v rámci vertikálně integrovaného 

podnikatele včetně motivace v případě konkrétních výsledků této spolupráce (akce Tenisky). 

Všichni zaměstnanci společnosti E.ON Distribuce, a.s. byli upozorněni na nepřípustnost 

takových aktivit v souvislosti s výkonem práce pro provozovatele distribuční soustavy, nicméně 

společnost nemůže svým zaměstnancům zakázat tyto aktivity v jejich volném čase, kdy 

nevykonávají činnost pro provozovatele distribuční soustavy a pokud se při těchto aktivitách 

neprezentují jako zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy. Dále společnost učinila 

opatření, aby s nabídkami na spolupráci s obchodníkem v rámci vertikálně integrovaného 

podnikatele nebyli prostřednictvím společné informační platformy oslovováni její zaměstnanci, 

které se projevilo jako úspěšné a podobné nabídky se už neopakovaly. Na druhé straně je nutné 

upozornit, že podobné nabídky obchodní spolupráce zveřejňují i jiní obchodníci s elektřinou a 

plynem a společnost E.ON Distribuce, a.s. nemá, kromě náhodného zjištění, žádnou možnost 

cíleně zjišťovat, zda takové nabídky její zaměstnanci v mimopracovním čase nevyužívají. Nebyl 

zjištěn ani ohlášen žádný případ, kdy by zaměstnanec společnosti E.ON Distribuce, a.s. nabízel 

produkty jakéhokoliv obchodníka s elektřinou a plynem v rámci výkonu práce pro provozovatele 

distribuční soustavy nebo v přímé souvislosti s ní.    

B) V průběhu roku 2019 bylo ze strany zaměstnanců vzneseno auditorovi programu rovného 

zacházení několik dotazů na správný postup dle programu rovného zacházení nebo na případné 

kolize s tímto programem. V žádném z těchto případů se nejednalo o porušení pravidel rovného 

přístupu dle programu rovného zacházení. Tyto dotazy však jednoznačně dokazují, že společnost 
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a zejména někteří její zaměstnanci se problematikou rovného zacházení zabývají velmi 

odpovědně.  

 

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 27. 4. 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Strejček 

 

Auditor programu rovného zacházení   

E.ON Distribuce, a. s.  
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