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E.ON Distribuce se změní od nového roku 
na EG.D. Kvalita služeb zůstane stejná 

Brno, 19. října 2020 

Od 1. ledna 2021 bude mít E.ON Distribuce nové jméno a vzhled. Do nového roku vstoupí pod 

názvem EG.D. Zkratka je odvozena z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy distribuce 

elektřiny a plynu. Tento krok je jedním ze série opatření, která směřují k naplnění požadavků české 

i evropské legislativy. E.ON Distribuce se tím odliší jako distributor energií od obchodní společnosti 

E.ON Energie tak, aby pomohl zákazníkům s lepší orientací na energetickém trhu. Služby pro 

veřejnost zůstávají stejné, pro zákazníky se nic nemění a v souvislosti s přejmenováním společnosti 

se nemusejí o nic starat. EG.D zůstane součástí skupiny E.ON v ČR. 

„Nový vzhled rozhodně nezmění naše poslání ani hodnoty. Také v následujících letech budeme 

v podnikání pokračovat tak, abychom i pod novou značkou zákazníkům, občanům i firmám zajistili 

dostatečné a spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. Stále jsme součástí skupiny E.ON v České 

republice,“ vysvětluje Zdeněk Bauer, předseda představenstva E.ON Distribuce. Rebranding se týká 

jen společnosti E.ON Distribuce. U ostatních společností, které jsou součástí skupiny E.ON v ČR, 

zůstává vše při starém. 

„Naše zákazníky i partnery ubezpečuji, že na našem vztahu k nim se změnou názvu a loga společnosti 

nic nemění. V praxi je tento krok nijak neovlivní. Pořád pro ně budeme spolehlivým distributorem 

energií a všechny uzavřené smlouvy platí automaticky dál. Zákazníci se nemusejí o nic starat,“ 

ujišťuje Zdeněk Bauer. 

Pokud lidé bydlí nebo podnikají v jižních Čechách, na Vysočině nebo na jižní Moravě, bude k nim od 

nového roku bezpečně přivádět elektřinu EG.D. S ní budou řešit žádosti o připojení, vyjádření k sítím, 

odečty elektroměrů i jejich revize nebo poruchy v síti. Společnost EG.D jim od ledna 2021 bude dávat 

také informace o plánovaných odstávkách elektrické energie. Kromě rozvoje sítí řeší distributor také 

případné výpadky dodávky energií při nestandardních povětrnostních podmínkách, tedy během 

vichřic či větrných nebo sněhových bouří. I to zůstane zachováno. „Odborníci, kteří se starají o sítě, 

nebo specialisté u nás na dispečincích zůstávají stejní. Netřeba se tedy obávat jakéhokoli zhoršení 

kvality či dostupnosti služeb,“ dodává Zdeněk Bauer. EG.D tak naváže na dlouholetou tradici, kterou 

má na daném distribučním území E.ON Distribuce. 

Zákazníci se dál mohou obracet na poruchovou linku pro elektřinu na čísle 800 22 55 77 i plyn 1239. 

Rozsah jejich služeb zůstává stejný. Od nového roku budou moci na poruchové lince pro elektřinu 

řešit i všechny ostatní požadavky na distributora, které doteď řešili na zákaznické lince E.ON.  

Pozor na energošmejdy 

„Od nového roku začnou lidé vídat naše pracovníky v nových barvách a s novým logem EG.D. Toho 

bez pochyb budou už teď chtít využít tzv. energošmejdi, kteří se budou snažit lidem namluvit 

například, že E.ON v České republice končí a zákazníci si musí vybrat jiného dodavatele energií. Není 

to pravda a lidé by měli být obzvláště ostražití. Pokud mají zákazníci jakékoli pochybnosti, mohou si 
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na naší infolince snadno ověřit, že lidé, se kterými se setkají, pracují skutečně pro E.ON. A toto pravidlo 

bude platit od ledna 2021 i pro EG.D,“ upozorňuje Martina Slavíková, vedoucí komunikace skupiny 

E.ON. „Představujeme lidem novou značku už nyní, aby po novém roce nebyli zaskočeni. A zároveň 

aktivně vysvětlujeme, jaké jsou rozdíly mezi dodavatelem a distributorem energií – aby zákazníci více 

rozuměli tomu, jak energetický trh funguje, a nesedli na lep nekalému obchodníkovi.“ 

 

Jak bude EG.D vypadat 

Dominantní barva EG.D je modrá v kombinaci s červenou. Nové logo, grafiku i její použití v praxi 

(například při polepu aut) najdete v příloze u této tiskové zprávy. 

Více informací o změně názvu i vzhledu E.ON Distribuce na EG.D je k dispozici na webu www.egd.cz. 

Tady zákazníci postupně najdou všechny potřebné informace a služby, na které byli dosud zvyklí na 

zatím stále aktuálním webu www.eon-distribuce.cz. 

 

O co se stará E.ON Distribuce a od ledna 2021 pak EG.D 

Distributor se stará o to, aby elektřina i plyn bezpečně doputovaly do domovů a firem na daném 

distribučním území. Společnost E.ON Distribuce, nově EG.D, vlastní a spravuje na 66 tisíc kilometrů 

elektrického vedení na jižní Moravě, v jižních Čechách, na Vysočině a v části Zlínského a Olomouckého 

kraje. K nim přidává na 4 000 kilometrů plynovodní sítě na jihu Čech a Pelhřimovsku. Celkem zásobuje 

1,5 milionu odběrných míst elektřinou a 110 tisíc plynem.  

Každoročně investuje do obnovy a modernizace své distribuční sítě přibližně 4,5 miliardy korun. Na 

tom se nic nezmění ani do budoucna. Investice se v následujících letech dokonce ještě mírně navýší 

– do roku 2025 přesáhnou hranici 28 miliard korun, z toho více než 7,3 miliard korun poputuje na 

implementaci chytrých technologií a digitalizaci. 
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