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1. Úvod 
 

1.1. Ú�el Zprávy  
 
Ú�elem Zprávy je informovat Energetický regula�ní ú�ad, Ministerstvo pr�myslu a obchodu �eské 
republiky a ostatní zainteresované ú�astníky trhu s elekt�inou o stavu realizace opat�ení stanovených 
programem opat�ení. Tato Zpráva popisuje stav realizace programu opat�ení v roce 2008.   

 

 

1.2. Právní rámec Zprávy 
 
Právní rámec programu opat�ení je dán sm�rnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, 
o spole�ných pravidlech pro vnit�ní trh s elektrickou energií. Tato Sm�rnice byla do �eské legislativy 
implementována p�ijetím zákona �. 670/2004 Sb., který m�ní zákon �. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� 
(energetický zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

V ustanovení  § 25a odst. (4) energetický zákon ukládá spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
jako provozovateli distribu�ní soustavy do 30.dubna vypracovat a zve�ejnit Zprávu za p�edcházející 
rok. 

�EZ Distribuce, a. s. je držitelem licence na distribuci elekt�iny �. 120504641.  

 

 
 

1.3. Struktura Zprávy  
 
Zpráva pokrývá celý program opat�ení a je roz�len�ná do následujících oblastí: 

- vnitropodnikové procesy 

- režim nakládání s obchodn� citlivými informacemi 

- manažerské odd�lení 

- ostatní. 
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2. Vnitropodnikové procesy  
 
Program opat�ení vymezil podnikové procesy s potenciálním rizikem diskrimina�ního chování v��i 
zákazník�m a p�íslušná opat�ení pro vylou�ení takového chování. K 31.12.2008 je u všech níže 
uvedených vnitropodnikových proces� zajišt�n v souladu s energetickým zákonem a programem 
opat�ení jejich nediskrimina�ní pr�b�h.  

Seznam vnitropodnikových proces� dot�ených programem opat�ení: 

- Call centrum 

- Hromadné dálkové ovládání 

- Fakturace distribuce 

- P�erušení dodávek distribuce – platební nekáze� 

- P�erušení dodávek distribuce – technicko-provozní problémy 

- Zm�na dodavatele 

- Komunikace se zákazníky 

- Ú�ast na marketingu obchodník� 

- Porušení smluvních podmínek distribuce 

- P�ipojování 

- Komunikace se zákazníky 

- P�ekro�ení rezervované kapacity 

3. Režim nakládání s obchodn� citlivými informacemi 
 
V rámci programu opat�ení byla stanovena pravidla a p�ijata opat�ení zajiš�ující zp�ístup�ování 
informací ú�astník�m trhu s elekt�inou neznevýhod�ujícím zp�sobem.  

Informace, kterými disponuje provozovatel distribu�ní soustavy a které vznikají p�i jeho procesech, 
jejichž poskytnutí pouze n�kterým ú�astník�m trhu s elekt�inou by znamenalo pro tyto ú�astníky 
konkuren�ní výhodu jsou rozd�leny do t�í skupin s odlišným zp�sobem zajišt�ní neznevýhod�ujícího 
zp�ístupn�ní a informa�ního odd�lení: 

- ve�ejné informace 

- smluvní informace  

- d�v�rné informace. 

 



�EZ Distribuce, a. s.   Zpráva o pln�ní programu opat�ení v roce 2008 
 

 Strana 5 (celkem 9) 

3.1. Ve�ejné informace 
 
Za ve�ejné informace jsou považovány údaje p�ístupné každému zájemci o informaci a zve�ej�ované 
zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup na internetové stránce vyhrazené pro provozovatele 
distribu�ní soustavy (http://www.cezdistribuce.cz/). K 31.12.2008 jsou tímto zp�sobem zpracovávané 
a zve�ej�ované všechny informace dot�ené programem opat�ení. Seznam t�chto informací je uveden 
dále.  

Seznam ve�ejných informací dot�ených programem opat�ení: 

- Nové investice 

- Popis elektriza�ní soustavy 

- Pravidla provozu distribu�ní soustavy 

- Formulá�e žádostí o p�ipojení a o poskytnutí distribuce 

- Obchodní podmínky pro poskytnutí distribuce  

- Souhrnné informace o provozu distribu�ní soustavy 

  

 

 

3.2. Smluvní informace 
 
Za smluvní informace jsou považovány údaje uvedené �i vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem 
distribu�ní soustavy a jeho smluvním partnerem. P�íslušný údaj je poskytován pouze relevantní 
smluvní stran� na základ� smlouvy �i orgánu státní správy na základ� zákonného požadavku, pro t�etí 
stranu je údaj považován za d�v�rnou informaci. K 31.12.2008 jsou tímto zp�sobem zpracovávané a 
zp�ístup�ované všechny informace dot�ené programem opat�ení. Seznam t�chto informací je uveden 
dále.  

Seznam smluvních informací dot�ených programem opat�ení: 

- Obchodní partner  držitele licence na distribuci 

- Odb�rné místo 

- Výpadky distribuce a jejich odstran�ní 

- Stížnosti na �innost držitele licence na distribuci 

- Množství distribuované elekt�iny konkrétnímu zákazníkovi   

- T�ída typových denních diagram�/hodnota plánované spot�eby 
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3.3. D�v�rné informace 
 
Všechny údaje o distribu�ní soustav� dot�ené programem opat�ení, které nemají charakter informace 
ve�ejné nebo smluvní, jsou považovány za d�v�rné informace. Dále je uveden seznam t�chto 
informací. K 31.12.2008 je u všech uvedených informací pln� zajišt�no jejich neposkytování t�etím 
osobám.  

 

Seznam d�v�rných informací dot�ených programem opat�ení: 

- P�íprava provozu 

- Kontakty držitele licence na distribuci 

- Archivy držitele licence na distribuci 

- Informace v listinné podob� na pracovišti držitele licence na distribuci 

- P�ístupy do informa�ních systém�  

- Platby držiteli licence na distribuci za distribuci 

 

 

 

3.4. Ustanovení o ml�enlivosti 
 
Veškeré uzav�ené pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o ml�enlivosti uzav�ené 
mezi provozovatelem distribu�ní soustavy a jejími zam�stnanci, resp. �leny jeho statutárního orgánu 
nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy obsahují �lánek týkající se ml�enlivosti o obchodn� citlivých 
informacích z hlediska pot�eb programu opat�ení. V p�ípad� pracovních smluv trvá závazek 
o ml�enlivosti o t�chto informacích b�hem a po skon�ení pracovního pom�ru. V p�ípad� jiných než 
pracovních smluv trvá závazek o ml�enlivosti o t�chto informacích b�hem výkonu �innosti a po jeho 
ukon�ení.  

Tam, kde smluvní partne�i pro pln�ní zakázky zadané provozovatelem distribu�ní soustavy p�icházejí 
do styku s obchodn� citlivými informacemi, provozovatel distribu�ní soustavy požaduje 
ve smlouvách ustanovení o ml�enlivosti o t�chto informacích. Obdobn� se postupuje i ve vztahu 
ke smlouvám se spole�ností Operátor trhu s elekt�inou, a.s. 

V p�ípad� porušení povinnosti zachovávat ml�enlivost se v závislosti na charakteru smluvního vztahu 
postupuje v souladu s p�íslušnou uzav�enou smlouvou a obecn� závaznými právními p�edpisy 
upravující pracovn�právní oblast, respektive obchodní závazkové vztahy. 
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4. Manažerské odd�lení   
Provozovatel distribu�ní soustavy je odd�len z hlediska právní formy od ostatních �inností vertikáln� 
integrovaného podnikatele.  

�ást povinností provozovatele distribu�ní soustavy byla a je prost�ednictvím smluv o poskytování 
služeb, obsahujících krom� jiného také závazek zachovávat d�v�rnost informací, zajišt�na v souladu 
s energetickým zákonem v rámci Skupiny �EZ.  

 
K zajišt�ní manažerské nezávislosti provozovatele distribu�ní soustavy byly v souladu s energetickým 
zákonem uplat�ovány následující principy: 
 

- žádná fyzická osoba, která je �lenem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím 
zam�stnancem provozovatele distribu�ní soustavy (dále též jen „relevantní osoby“), není 
�lenem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zam�stnancem držitele licence na 
výrobu elekt�iny a obchod s elekt�inou nebo plynem, který je sou�ástí téhož vertikáln� 
integrovaného podnikatele, 

- relevantní osoby nep�ijímají žádné odm�ny a jiná majetková pln�ní od držitel� licence na 
výrobu elekt�iny a obchod s elekt�inou nebo plynem v rámci téhož vertikáln� integrovaného 
podnikatele, 

- odm��ování relevantních osob není závislé na hospodá�ských výsledcích dosahovaných 
držiteli licencí na výrobu a obchod s elekt�inou nebo plynem v rámci téhož vertikáln� 
integrovaného podnikatele, 

- k profesionálním zájm�m statutárního orgánu nebo jeho �lena, prokuristy nebo vedoucích 
zam�stnanc� odpov�dných za �ízení provozovatele distribu�ní soustavy je p�ihlíženo 
zp�sobem, který zajiš�uje jejich nezávislé jednání, 

- provozovatel distribu�ní soustavy disponuje skute�nými rozhodovacími právy ve vztahu 
k majetku nezbytnému k provozování, údržb� a rozvoji distribu�ní soustavy, 

- mate�ská spole�nost prost�ednictvím dozor�í rady provozovatele distribu�ní soustavy 
schvaluje v souladu se stanovami provozovatele distribu�ní soustavy ro�ní finan�ní plán 
a maximální limity zadlužení provozovatele distribu�ní soustavy; finan�ní plán musí zajistit 
nezbytné finan�ní prost�edky na provoz, údržbu a rozvoj distribu�ní soustavy,  

- mate�ská spole�nost neud�luje spole�nosti provozovatele distribu�ní soustavy jakékoliv 
pokyny týkající se b�žného provozu nebo údržby distribu�ní soustavy, 

- mate�ská spole�nost nezasahuje do rozhodování o výstavb� nebo modernizaci distribu�ní 
soustavy, pokud se nejedná o rozhodnutí vedoucí k p�ekro�ení schváleného finan�ního plánu, 

- provozovatel distribu�ní soustavy nedrží podíly v jiné právnické osob�, která je držitelem 
licence na výrobu a p�enos elekt�iny nebo obchod s elekt�inou nebo plynem, 

- statutární orgán nebo jeho �len, prokurista ani žádný vedoucí zam�stnanec provozovatele 
distribu�ní soustavy nedrží podíly p�evyšující 1% základního kapitálu v jiné právnické osob� 
v rámci téhož vertikáln� integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu 
elekt�iny, p�enos elekt�iny a obchod s elekt�inou nebo plynem, 

- provozovatel distribu�ní soustavy nemá uzav�eny ovládací smlouvy vedoucí k jednotnému 
�ízení jiného držitele licence na výrobu, p�enos elekt�iny a obchod s elekt�inou nebo plynem. 
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5. Ostatní 

5.1. Schválení programu opat�ení 
Program opat�ení byl schválen statutárními orgány �EZ Distribuce, a. s., dne 29.5.2006, v roce 2007 
prob�hla jeho aktualizace, která byla schválena 20.4.2007 s platností od 1.5.2007. 

5.2. Závaznost programu opat�ení a seznámení zam�stnanc� 
s programem opat�ení 

 

Program opat�ení se stal závazným pro zam�stnance �EZ Distribuce, a. s..prost�ednictvím P�íkazu 
generálního �editele. Zam�stnanci �EZ Distribuce, a. s. byli bezprost�edn� po uve�ejn�ní a schválení 
aktualizovaného programu opat�ení seznámeni s p�íslušnými povinnostmi provozovatele distribu�ní 
soustavy a následn� byli prokazateln� proškoleni o principech nediskriminace a o samotném 
programu opat�ení. 

 

5.3. Kontrola dodržování programu opat�ení 
 

V souvislosti s programem opat�ení byla vytvo�ena funkce/role Compliance officer. Compliance officer 
odpovídá za dohled nad pr�b�hem implementace programu opat�ení, dodržování p�ijatých opat�ení 
a zpracování zprávy podle § 25a odst. (4) energetického zákona. Podnikovými normami je p�edepsán 
zp�sob provád�ní kontroly a oprávn�ní zam�stnance na pozici Compliance officer. Sm�rem 
k ú�astník�m trhu s elekt�inou je z�ízen kontakt s možností dálkového p�ístupu, který umož�uje 
p�edávat podn�ty v souvislosti s programem opat�ení complianceofficer@cezdistribuce.cz. 
Za �ešení všech podn�t� je zodpov�dný Compliance officer. 

5.4. Stížnosti a podn�ty 
 

�EZ Distribuce, a. s., má definována pravidla na evidenci a prov��ování stížností/podn�t� týkajících 
se pln�ní povinností provozovatele distribu�ní soustavy.  

 

Stížnosti / podn�ty týkající se požadavku nediskrimina�ního chování 

Vy�ízené P�ijaté 
Oprávn�né Popis 

p�ijatých 
opat�ení 

Neoprávn�né 
Zbývá k vy�ízení 

0 0 n/a 0 0 
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5.5. Schválení a zve�ejn�ní Zprávy  
 
Zpráva byla schválena p�edstavenstvem spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dne 23.4.2009. Následn� 
byla Zpráva v souladu s energetickým zákonem p�edána Energetickému regula�nímu ú�adu 
a Ministerstvu pr�myslu a obchodu a sou�asn� byla zve�ejn�na s možností dálkového p�ístupu na 
internetové stránce vyhrazené pro provozovatele distribu�ní soustavy (http://www.cezdistribuce.cz/). 

 

 

V D��ín� dne 24.4.2009 
 
 
 
 
 
 
………………………………                               ……………………………… 
 
Ing. Josef Holub     Ing. Petra Holomková 
p�edseda p�edstavenstva    �lenka p�edstavenstva 
 


