






 

 

 

Abstrakt:  

Předmětem diplomové práce je popsat, analyzovat a kvantifikovat dopady evropské 

legislativy na řešení informační podpory, vybrané procesy a navrhnout opatření pro 

jejich zvládnutí. Práce analyzuje současný stav a zabývá se možností optimálního řešení 

za použití současných poznatků. Závěr mé práce je věnován konkrétnímu postupu 

využití IT systémů, tak aby co nejefektivněji podporovaly firemní procesy. 

 

Abstract 

The subject of my diploma thesis is to describe, analyze and quantify the impact of the 

European legislation on the solutions of IT support, selected processes and to propose 

steps to manage them. The work analyses present situation and deals with option of 

optimal solution at using present piece of knowledge. End of my work is go in actual 

procedure application IT systems, so as effectively support the company process. 
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Úvod  

Utilitní společnosti jsou do určité míry specifickou skupinou uživatelů rozsáhlých IT 

řešení. Při pokrývání procesních potřeb v těchto organizacích se vždy setkáme  

s propracovanými postupy obsluhy zákazníků, s interními metodickými materiály,  

s velmi přesnými pravidly vzájemné mezifiremní komunikace, s jasnými podmínkami 

vykazování a podobně. V poslední době jsou tato sofistikovaná řešení doplňována  

a upravována s ohledem na rozvíjející se trh s utilitními komoditami v České republice  

i na probíhající liberalizaci energetického trhu a rozvíjející se legislativu. 

 

Nejvýraznější změnou, která se týká jak oblasti elektroenergetiky, tak oblasti 

plynárenství, je tzv. unbundling. V elektroenergetice to znamená oddělení 

provozovatele přenosové soustavy a oddělení provozovatele distribuční soustavy  

od ostatních činností, kterými jsou obchod nebo výroba elektřiny. Novela zákona  

v příslušných ustanoveních upravujících povinnosti oddělení činností striktně vychází 

ze směrnic Evropské unie, které byly doplněny podrobnými vysvětlivkami. Jedná  

se o manažerský a informační unbundling, účetní unbundling a právní unbundling. 

Novela zákona v oblasti elektroenergetiky tuto problematiku upravuje v § 24a a 25a 

Energetiského zákona č. 458/2000 Sb. Zákon jasně říká, že provozovatel přenosové 

soustavy a provozovatel distribuční soustavy, který je součástí vertikálně integrovaného 

podniku, musí být nezávislý na jiných činnostech, které se netýkají jeho hlavního 

předmětu podnikání (tj. přenosu nebo distribuce elektřiny) z hlediska právní formy 

organizace a rozhodování. Z tohoto základního principu se pak odvíjejí práva  

a povinnosti jak osob odpovědných za řízení provozovatelů sítí, tak i vlastních 

provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy. 

Povinnosti vyplývající z oddělení činností jsou řešeny v zákoně pro oblast 

elektroenergetiky a plynárenství na stejných principech. V podmínkách České republiky 

platí povinnost oddělení provozovatelů sítí pro současné regionální distribuční 

společnosti, které mají více než 90 000 připojených odběrných míst konečných 

zákazníků.  
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1. Vymezení problému a cíle práce  

 

Cílem práce je popsat, analyzovat a kvantifikovat dopady evropské legislativy  

na vybrané procesy obsluhy zákazníků a navrhnout opatření pro jejich zvládnutí  

za podpory informačních technologií. Funkcionalita systému musí být nastavena  

v souladu se stávající situací na liberalizovaném trhu a splňovat požadavky platných 

směrnic Evropského parlamentu a Rady pro pravidla trhu s elektřinou a se zemním 

plynem. Tyto směrnice upravují pravidla trhu s elektřinou a plynem tak, aby byly v plné 

míře zajištěny podmínky pro vytvoření volné hospodářské soutěže. Základním 

požadavkem legislativy je pak dodržení nediskriminačního přístupu ke všem 

účastníkům trhu ze strany distribučních společností. 

Práce bude obsahovat návrh, analýzu úprav vybraných procesů, ekonomické dopady 

potřebných změn včetně SWOT analýzy. 

 

Procesy 

Řízení procesů vyžaduje velké množství opatření, předpisů a vysokou míru koordinace 

činností. Musí také zabezpečit koordinaci jednotlivých útvarů, které řeší podněty 

zákazníků a komunikují přímo se zákazníky. Úkoly a jejich důležitost bude ve všech 

fázích optimalizovat informační systém. IT podpora zabezpečí požadavky vycházející  

z direktiv Evropské unie, klíčové místa a rizika vybraných procesů. 

 

Informa ční podpora 

Navržená IT podpora musí zabezpečit takovou architekturu, databázovou strukturu  

a programové řešení, aby bylo v souladu s požadavky evropské i národní legislativy. 

Programové nastavení uživatelského rozhraní musí být nastaveno tak, aby pracovníci 

řešící požadavky zákazníků byli nuceni postupovat v předem definovaných krocích.  

Na základě tohoto nastavení musí být zabezpečení nediskriminačního přístupu.  
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2. Teoretická východiska práce  

 

2.1 Legislativa 

Prvotním cílem evropské energetické politiky je zajistit stabilní dodávky energie  

a současně spotřebitelům poskytnout možnost nakupovat elektrickou energii, plyn či 

pohonné hmoty, apod. za dostupné ceny, a to vše při respektování ochrany životního 

prostředí. Energetika je jako jeden z klíčových sektorů evropské ekonomiky životně 

důležitá pro konkurenceschopnost a dále pro naplňování závazků vyplývajících  

z Kjótského protokolu a rovněž významná je i z hlediska zajištění evropské bezpečnosti. 

 

2.1.1 Evropská unie 

Vývoj energetické politiky 

Energetická politika, která dnes patří mezi klíčové politiky Evropské Unie, není,  

na rozdíl od zemědělství, dopravy či životního prostředí, pevně zakotvena v základních 

dokumentech Evropské unie. Ve Smlouvě o založení Evropského společenství jsou 

opatření v oblasti energie uvedena až na posledním místě. První zmínky o energetické 

politice najdeme v Pařížské smlouvě z roku 1951 zakládající Evropské společenství uhlí 

a oceli, které bylo v roce 2002 včleněno do Smlouvy o Evropském společenství. Dalším 

významným uskupením se zaměřením na jaderný průmysl je Evropské společenství  

pro atomovou energii (EURATOM), které bylo založeno na základě Římských smluv  

v roce 1957 a v roce 1967 bylo plně integrováno do Evropské Unie. Evropská Unie 

zatím nemá zcela ucelenou energetickou politiku, ale díky aktuálním problémům  

s dodávkami energií a klimatickými změnami se energetika dostává do popředí zájmů  

a vzniká nová strategická koncepce v oblasti energetiky EU. (14) 

 

Cíle energetické politiky EU 

Evropská energetická politika je v současné době jednou z hlavních priorit Evropské 

unie. Mezi hlavní důvody patří vysoká míra závislosti na importu, nerovnováha mezi 

oblastmi produkce a spotřeby, vysoké ceny energií a negativní vliv energetiky  
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na globální klima. Efektivní řešení těchto problémů, se kterými se potýkají všechny 

státy Evropské Unie, vyžaduje spolupráci na evropské úrovni. Vzhledem k těmto 

výzvám zahájila Evropská komise řadu aktivit v oblasti energetické politiky s cílem 

vypořádat se s problémem klimatických změn, snížit vnější závislost EU na dodávkách 

plynu a ropy a zároveň podpořit dlouhodobý ekonomický růst a zaměstnanost. Cílem 

EU na tomto poli je dosáhnout větší teritoriální diverzifikace dodavatelů, pestřejší 

palety využívaných zdrojů, posílení obnovitelných zdrojů a vytvoření skutečně 

jednotného trhu energií v rámci EU, který by umožňoval solidaritu v krizových 

situacích. Celkově je třeba směřovat ke snižování energetické náročnosti ekonomiky  

a snížení dopadů energetiky na životní prostředí na evropské i celosvětové úrovni. (14) 

 

Energetický balíček 

K zásadnímu přelomu ve vývoji evropské energetické politiky bylo vypracování nové 

strategické koncepce v oblasti energetiky, jejímž vyjádřením byl balík zásadních 

energetických dokumentů z ledna 2007, který vydala Evropská komise a ve kterých 

uvádí své návrhy, opatření a řešení, na jejichž základě se má formovat budoucí společná 

energetická politika EU. Tento takzvaný energetický balíček je výsledkem přezkumu 

energetické strategie EU publikovaného v Zelené knize z března 2006, za kterou stála 

snaha EU stát v čele celosvětového úsilí řešení aktuálních energetických problémů. 

Balíček vychází z naléhavé potřeby jednotného postupu členských států v oblasti 

energetiky a stanovuje hlavní priority současné energetické politiky EU, kterými jsou: 

 

• boj proti změně klimatu 

• snížení vnější závislosti EU na energetických dodávkách ropy a zemního plynu 

• podpora konkurenceschopnosti 

 

Strategický cíl je stanoven pouze v jednom ze tří základních pilířů, a to v oblasti boje 

proti změně klimatu, což dokazuje skutečnost, že boj proti změně klimatu se stává 

prioritou EU v oblasti energetiky. Jako strategický cíl si nová energetická politika EU 

stanovila snížení emisí skleníkových plynů. V rámci mezinárodních vyjednávání by EU 

chtěla do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů ve vyspělých zemích o 30 %  
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v porovnání s rokem 1990 a v rámci EU snížit bez ohledu na mezinárodní vyjednávání 

emise o 20 % do roku 2020 v porovnání s rokem 1990. 

 

Jádrem energetického balíčku je akční plán, který má deset kapitol, v nichž jsou 

navržena konkrétní opatření. V dubnu 2009 za českého předsednictví byl schválen  

tzv. třetí energetický balíček, který přispívá k větší integraci, liberalizaci a regionální 

spolupráci na energetickém trhu. Dotýká se především společných pravidel pro vnitřní 

trh s ropou a zemním plynem, přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou  

a přístupu k plynárenským přepravním soustavám. (14) 

 

Vnit řní trh s elektřinou a plynem 

Vytvoření transparentního, stabilního, účinného a vzájemně propojeného vnitřního trhu 

s elektřinou a plynem je nezbytnou podmínkou k zajištění bezpečných, udržitelných  

a konkurenceschopných dodávek energie. Pouze dokončený a plně funkční vnitřní trh  

s elektrickou energií a plynem vytvoří předvídatelné a stabilní prostředí EU nezbytné 

pro investice a přeshraniční spolupráci. Na základě liberalizačních směrnic se Evropská 

unie stala nejvíce integrovaným energetickým trhem na světě. V roce 2004 se otevřely 

trhy s plynem a elektřinou pro veškeré podnikové zákazníky a v roce 2007  

pro domácnosti. V dubnu 2009 byl schválen třetí liberalizační balíček, který mimo jiné 

obsahuje pravidla pro provedení vlastnického unbundlingu - oddělení výroby elektrické 

energie a plynu od distribuční soustavy, který je možno provést třemi způsoby. První 

varianta je model plného vlastnického oddělení výroby elektrické energie a plynu  

od přenosové soustavy. To by donutilo společnosti, aby prodaly své přenosové 

soustavy. Tím by došlo k vytvoření nezávislých provozovatelů přenosových  

a distribučních soustav. Výrobní a dodavatelské společnosti by v tomto případě 

nemohly vlastnit majoritní podíl v přenosových a distribučních společnostech. Druhá 

varianta předpokládá vznik nezávislého provozovatele soustav (ISO), který bude 

fungovat jako vlastnicky oddělená společnost provozující přenos energie na cizím 

majetku. Třetí varianta předpokládá vznik nezávislého provozovatele přenosových 

soustav (ITO), což znamená právní oddělení přenosové soustavy a produkce energie. 

Modely ISO a ITO společnostem umožňují, aby si ponechaly vlastnictví sítí. Členské 

státy by však mohly požadovat po těchto společnostech, aby převedly provoz svých 



12 

 

přenosových sítí na jiný samostatný subjekt (ISO). Model ITO společnostem umožní, 

aby si ponechaly vlastnictví sítí, v praxi však budou zavedena taková pravidla  

a struktury, jež by zaručovaly oddělený provoz. Jedná se o vytvoření dozorčí rady 

složené ze zástupců plynárenské/elektrárenské společnosti, členů zastupujících 

akcionáře třetích stran, zástupců provozovatele přepravních soustav a svěřeneckého 

správce, která bude odpovědná za přijímání rozhodnutí, jež mohou mít značný vliv  

na hodnotu majetku akcionářů. Dále musí vzniknout program shody, který stanoví 

opatření, jež mají zajistit vyloučení diskriminačního jednání a bude ustanoven kontrolor 

shody, který bude odpovědný za dohled nad prováděním programu shody. Pracovníci 

managementu nebudou moci pracovat pro výrobní a dodavatelskou společnost tři roky 

předtím, než byli zaměstnáni u  přenosové a distribuční společnosti a čtyři roky poté. 

Každý členský stát si může zvolit tu variantu unbundlingu, která nejlépe vyhovuje jeho 

specifickým podmínkám. 

 

Třetí legislativní balíček obsahuje také ustanovení, která umožňují zabránit tomu,  

aby kontrolu nad přenosovými sítěmi získaly mimoevropské společnosti, které nesplňují 

určité požadavky. Národní regulační orgány budou moci odmítnout vydat osvědčení  

pro provozovatele přenosových sítí, které ovládá osoba nebo osoby ze třetí země, pokud 

uvedená společnost nesplňuje požadavky na oddělení vlastnictví nebo její vstup na trh 

by poškodil energetickou bezpečnost dotčeného členského státu nebo EU. Členské státy 

budou mít tři a půl roku na to, aby plně provedly opatření týkající se společností  

ze třetích zemí. 

 

Provozovatel přenosové soustavy i provozovatelé distribučních soustav musejí zajistit 

nediskriminační přístup a chování k ostatním účastníkům trhu s elektřinou a za tím 

účelem jsou povinni vypracovat program, s nímž musejí seznámit všechny své 

zaměstnance, zajistit kontrolu jeho dodržování a předat jej Ministerstvu průmyslu  

a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu. (14) 
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2.1.2 Česká republika 

Zákon č. 222/1994 Sb. ze dne 2. listopadu 1994 představoval z dnešního pohledu 

mezičlánek mezi direktivním pojetím fungování energetiky (jaké z legislativního 

hlediska vymezoval do té doby platný zákon č. 79/1957 Sb. ze dne 19. prosince 1957)  

a vznikajícím liberalizovaným prostředím v energetice a v celém našem hospodářství. 

Ke změnám energetické legislativy tedy došlo po téměř padesáti letech v souvislosti  

se změnami v celé společnosti a v kontextu s vývojovými trendy, jež bylo možné 

sledovat ve světě i v Evropě. Tento zákon odpovídal době, v níž vznikal, navazoval  

na předchozí právní předpis a zahrnoval v sobě i ducha předznamenávajícího další 

vývoj vztahů mezi osobami participujícími v energetickém sektoru. 

V době, kdy začal vznikat zákon č. 458/2000 Sb. (tj. asi od roku 1998), se i v Evropské 

unii změnil přístup k liberalizaci energetického trhu. Byla vydána směrnice o pravidlech 

vnitřního trhu s elektřinou č. 96/92 a později směrnice o pravidlech vnitřního trhu  

s plynem č. 98/30. Základní pravidla definovaná v těchto dokumentech byla 

zakomponována do ustanovení nového energetického zákona. V některých případech 

bylo možné volit z několika variant zásad liberalizace uvedených ve směrnicích 

(například regulovaný přístup třetích stran k sítím nebo sjednaný přístup třetích stran  

k sítím). Pro Českou republiku byly zvoleny a přijaty takové principy, které byly  

pro tuzemské podmínky optimální. Uvedené směrnice Evropské unie také stanovily 

termíny otvírání trhu s elektřinou a trhu s plynem a další základní pravidla pro chování 

jednotlivých subjektů v energetice. Do oblastí energetických odvětví zavedly pojmy 

jako veřejná služba, přístup třetích stran k sítím, autorizační princip pro výstavbu 

nových energetických kapacit, povinnost vedení odděleného účtování podle 

jednotlivých činností atd. Odpovídající úprava ustanovení energetického zákona byla 

jednou z podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie a byla v plném rozsahu 

splněna. Zákon č. 458/2000 Sb. obsahuje všechna ustanovení vyplývající ze směrnic. 

Oproti svému předchůdci znamenal posun české energetické legislativy směrem  

k legislativě platné v zemích Evropské unie. 

Od roku 2000, kdy byl přijat energetický zákon, se však Evropa v oblasti energetických 

odvětví a pravidel platných pro energetické trhy dále vyvíjela. Výsledkem rozsáhlých, 

náročných a dlouhých diskusí jsou nové směrnice – směrnice č. 2003/54, která upravuje 

pravidla trhu s elektřinou a směrnice č. 2003/55, která upravuje pravidla trhu s plynem. 
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Tato historie je důležitá proto, abychom si uvědomili, že tyto nové evropské dokumenty 

dále rozvíjejí principy zakotvené v předcházejících směrnicích a nově se podrobněji 

zaměřují na některé další oblasti spojené s ochranou – zejména malých – zákazníků,  

se zlepšením transparentnosti podnikání v energetických odvětvích atd. 

Ačkoliv energetický zákon prošel za dobu své existence několika novelizacemi, 

některým novým principům uplatňovaným Evropskou unií již nevyhovoval. K jeho 

zásadní novelizaci došlo v roce 2003 zákonem č. 278/2003 Sb., který podstatně změnil 

§ 21 – upravil harmonogram postupného otvírání trhu s elektřinou tak, že etapu 

liberalizace pro podnikatelskou sféru urychlil a úplné otevření trhu s elektřinou  

(tj. i pro domácnosti) stanovil na 1. ledna 2006 ve shodě s původním zákonem. 

 

Česká republika se 1. května 2004 stala členem Evropské unie. Jak již bylo uvedeno, 

energetický zákon, který nabyl účinnosti 1. ledna 2001, plně odpovídal tehdy platným 

předpisům Evropské unie pro oblast elektroenergetiky a plynárenství. V polovině roku 

2003 (26. června 2003) byly přijaty nové směrnice Evropské unie, které s účinností  

od 1. července 2004 definitivně nahradily předchozí dokumenty. Jejich ustanovení musí 

Česká republika transponovat do svého právního řádu. Bylo potřeba zejména sladit 

zapracování zásad nových směrnic do energetického zákona podle harmonogramu 

daného směrnicemi a zároveň samozřejmě zajistit věcnou správnost aplikace včetně 

poměrně složitého a časově náročného projednání s odbornou veřejností a poté  

s příslušnými orgány v rámci legislativního procesu. Proto Ministerstvo průmyslu  

a obchodu iniciovalo počáteční práce na tvorbě novely energetického zákona  

se značným a maximálně možným předstihem, ačkoliv definitivní text směrnic nebyl 

tehdy ještě evropskými institucemi schválen a mezi členskými státy stále ještě 

probí-hala diskuse. Pracovalo se tedy s předběžným návrhem směrnic, který mohl 

doznat značných změn. 

Počátek prací na novele energetického zákona se datuje do poloviny roku 2002.  

Na přípravě novely se od samého začátku podíleli odborníci ze všech oblastí 

elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Úzká spolupráce byla logicky navázána  

s Energetickým regulačním úřadem, v jehož působnosti je celá obecná část zákona  

a konkrétní aplikace významných článků obou nových směrnic Evropské unie. 
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Nové směrnice Evropské unie pro oblast elektroenergetiky a plynárenství, a tedy  

i novela energetického zákona stojí na stejných pilířích jako předcházející dokumenty. 

Stále platí zásady pro veřejnou službu, autorizační princip pro výstavbu nových 

energetických kapacit, přístup třetích stran k sítím, principy regulace v energetických 

odvětvích, harmonogram postupného otvírání trhu s elektřinou a plynem a zejména 

rovné a nediskriminační chování vůči účastníkům trhu, včetně stanovení odpovídajících 

práv a povinností. Transpozice nových evropských pravidel do našeho právního řádu  

se odehrává cestou novelizace energetického zákona, nikoliv tvorby zcela nového 

zákona. 

Hlavním důvodem komplexní úpravy energetické legislativy, zejména energetického 

zákona, je tedy existence nových směrnic Evropské rady a Evropského parlamentu. 

Druhým důvodem pro úpravy jsou zkušenosti a poznatky vyplývající z aplikace zákona 

za období od roku 2001. Doba, kdy energetický zákon působí, je sice relativně krátká, 

ale během ní byly na trhu s elektřinou, na trhu s plynem i v oblasti tepelné energie 

získány určité poznatky, které bylo třeba zapracovat do zákona tak, aby byly některé 

postupy zjednodušeny a aby byly odstraněny drobné výkladové nejasnosti. 

 

Tyto impulsy pro novelizaci energetického zákona, pocházející z praxe, zpracovatelé 

novely zpočátku považovali za jednodušší část úprav zákona, ale v průběhu přípravy  

se záhy ukázalo, že je stejně důležitá a náročná jako úpravy vyplývající ze směrnic 

Evropské unie, neboť promítá do zákona konkrétní specifické podmínky našeho 

energetického prostředí. 

 

Příprava novely zákona se ve věcně rozhodujících fázích odehrávala v rámci odborných 

týmů specializovaných na obecnou část, oblast elektroenergetiky, část plynárenskou  

a oblast teplárenství. 

 

Pro celé území České republiky existují tři výhradní licence – na přenos elektřiny,  

na přepravu plynu a na činnosti operátora trhu s elektřinou. To znamená, že držitelem 

každé z těchto licencí může být pouze jeden subjekt pro celé území České republiky. 

Příslušná ustanovení o licencích jsou koncipována (v návaznosti na Obchodní zákoník) 
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tak, aby zahrnovala i možnost podnikání zahraničních právnických nebo fyzických 

osob. 

 

Harmonogram postupného otvírání trhu s elektřinou zůstává i po novelizaci 

energetického zákona nezměněn. Od 1. ledna 2005 se oprávněnými zákazníky stávají 

všichni koneční zákazníci kromě domácností. I pro domácnosti bude trh s elektřinou 

otevřen k 1. lednu 2006. 

 

Směrnice č. 2003/54 zakotvuje právo zákazníka na informace o elektřině, kterou 

odebírá. V novele energetického zákona se tato ustanovení odrazila v tom, že například 

obchodník musí při vyúčtování dodané elektřiny konečným zákazníkům uvádět údaje  

o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv za předcházející rok a rovněž 

odkaz na veřejný zdroj informací o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí. 

 

Nejvýraznější změnou, která se týká jak oblasti elektroenergetiky, tak oblasti 

plynárenství, je tzv. unbundling. V elektroenergetice to znamená oddělení 

provozovatele přenosové soustavy a oddělení provozovatele distribuční soustavy  

od ostatních činností, kterými jsou obchod nebo výroba elektřiny. Novela zákona  

v příslušných ustanoveních upravujících povinnosti oddělení činností striktně vychází 

ze směrnic Evropské unie, které byly doplněny podrobnými vysvětlivkami. Jedná  

se o manažerský a informační unbundling, účetní unbundling a právní unbundling. 

Novela zákona v oblasti elektroenergetiky tuto problematiku upravuje v § 24a a 25a. 

Zákon jasně říká, že provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční 

soustavy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, musí být nezávislý  

na jiných činnostech, které se netýkají jeho hlavního předmětu podnikání (tj. přenosu 

nebo distribuce elektřiny) z hlediska právní formy organizace a rozhodování. Z tohoto 

základního principu se pak odvíjejí práva a povinnosti jak osob odpovědných za řízení 

provozovatelů sítí, tak i vlastních provozovatelů distribučních soustav a provozovatele 

přenosové soustavy. 

 

Povinnosti vyplývající z oddělení činností jsou řešeny v zákoně pro oblast 

elektroenergetiky a plynárenství na stejných principech. V podmínkách České republiky 
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platí povinnost oddělení provozovatelů sítí pro současné regionální distribuční 

společnosti, které mají více než 90 000 připojených odběrných míst konečných 

zákazníků.  

Provozovatel přenosové soustavy i provozovatelé distribučních soustav musejí zajistit 

nediskriminační přístup a chování k ostatním účastníkům trhu s elektřinou a za tím 

účelem jsou povinni vypracovat program, s nímž musejí seznámit všechny své 

zaměstnance, zajistit kontrolu jeho dodržování a předat jej Ministerstvu průmyslu  

a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu. 

 

Zcela nový je § 50, který rámcově definuje jednotlivé typy smluv mezi účastníky trhu  

s elektřinou. Jedná se o smlouvy o dodávce elektřiny, o sdružených službách dodávek 

elektřiny, o připojení, o přenosu elektřiny, o distribuci elektřiny atd. Celkem jde  

o 11 typů smluv uzavíraných v rámci liberalizovaného trhu s elektřinou. 

 

Velký význam pro praxi mají závěrečná a přechodná ustanovení. Zákon totiž musí 

právně zajišťovat práva a povinnosti účastníků trhu v návaznosti na otvírání trhu  

a na stav před provedením unbundlingu a po jeho realizaci energetickými společnostmi. 

K tomu účelu byla vytvořena a přijata ustanovení, která umožňují transformaci 

existujících smluvních vztahů mezi partnery, kteří budou právně vznikat na základě 

restrukturalizace energetiky v souvislosti s uplatňováním požadavků Evropské unie 

(oddělení, otevření trhu). 

 

Novela energetického zákona je rozsáhlá materie, která vznikala ve spolupráci mnoha 

odborníků na základě široké diskuse.  

Výsledkem je konzistentní zákon, který zapadá do rámce legislativy Evropské unie,  

je s ní kompatibilní a posouvá právní rámec pro podnikání v energetických odvětvích 

směrem, který pro nás Evropská unie určuje. (13) 
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2.2 Procesní struktura – proces 

Proces se definuje jako 

•  „Transformace vstupů do konečného produktu prostřednictvím aktivit 

přidávajících tomuto produktu hodnotu, za kterou zákazník platí“. 

• Posloupnost činnosti, které se musí pravidelně vykonávat, aby bylo dosaženo 

požadovaného efektu (cíle). 

• Soubor úkonů a aktivit, které vedou k dodání výrobků a služeb  

k zákazníkovi. 

• Sekvence činností s jasně vymezeným počátkem a koncem. 

Přínosy procesní organizace 

Ekonomicky přímo vyčíslitelné přínosy: 

• Úspora nákladů 

• Dosahování vyšších tržeb 

• Zvyšování kvality produkce 

Ekonomicky nepřímo vyčíslitelné přínosy: 

• Minimalizace strategické mezery 

• Udržení a posílení (rozšíření)strategické výhody a klíčové 

způsobilosti 

• Stanovení a kontrola všech procesů – hlavní, vedlejší 

• Zkrácení průběžných časů 

• Zvyšování spokojenosti zákazníků 

• Odstranění tradičních hranic v podniku 

• Zrušení starých hierarchických způsobu myšlení 

• Zajištění ekologických požadavků 
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Obrázek 1 : Metodika tvorby procesní organizace 

 

2.2.1 Procesní organizace – znaky procesního řízení 

Jaké jsou hlavní charakteristiky procesní organizace? V čem se liší procesní 

organizace od tradiční liniově funkcionální nebo divizní organizace? 

• Jsou identifikovány klíčové hodnototvorné procesy a to hlavní  

a podpůrné procesy. 

• Každý proces má svého zákazníka a je definován hodnotou, kterou vytváří 

pro zákazníka vnějšího a vnitřního. 

• Každý proces má svého vlastníka, odpovědného za optimální průběh  

a výstupy (nová definice odpovědnosti – za výsledek, nikoliv  

za vykonávání činností). 

• Pro všechny procesy jsou stanoveny indikátory žádoucího výkonu (měřitelné 

cíle, standardy). 

• Spokojenost zákazníka s dodanou hodnotou (výstupy z procesu) je klíčovým 

indikátorem. 

• Procesy, které nevytvářejí žádnou hodnotu, se eliminují. 

• Procesy procházejí neustálým zdokonalováním = zlepšují se výkonové 

parametry pro zákazníka: 
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o technická kvalita výrobku, 

o kvalita služeb, zákaznický komfort, 

o kvalita časování (rychlost dodávky, soulad s režimem odběru), 

o kvalita vztahu, 

o kvalita značky, renomé, 

o cena. 

• Funguje systém řízení inovací, který převádí nové potřeby a očekávání 

zákazníků do nových výrobků a služeb. 

• Výkonnost procesů se porovnává s vnějšími vztažnými standardy 

(benchmarky). 

• Věnuje pozornost formování způsobilosti, které umožňují dosáhnout 

špičkovosti ve výkonu procesů (klíčové způsobilosti). 

2.2.2 Charakteristika procesního řízení 

• Řízení vychází z přijaté verifikované strategie a zaměřené na dosažení 

stanovených (verifikovaných) cílů. 

• Řízení založené dominantně na procesech – procesní struktuře  

(iniciace – INTERFACE – vlastník procesu – INTERFACE konečný stav). 

• Útvarová struktura jednoznačně doplňuje a podporuje procesní strukturu. 

• Odpovědnost (majitel procesu) za proces a přidanou hodnotu. 

• Odpovědnost za spokojenost zákazníka ve všech procesech. 

• Principy týmové práce a týmového řízení. 

• Možná velmi rychlá reakce na změnu (okolí podniku, …).   (18)  

 

2.3 CRM - Customer Relationship Management  

CRM (v překladu řízení vztahů se zákazníkem) zahrnuje získávání a využívání znalostí 

o zákazníkovi tak, aby společnost dosáhla efektivnějšího prodeje svých produktů  

a služeb.  

CRM představuje získávání dat o zákazníkovi, jejich analýzu a transformaci ve znalosti 

o zákazníkovi, které povedou k vytvoření individuální nabídky pro zákazníka v rámci 

podnikání firmy, tak aby tato nabídka zvyšovala užitek zákazníka a následně zvyšovala 
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efektivnost činnosti firmy . Systém CRM je tvořen integrací back office aplikací  

pro odbyt, marketing, prodej spolu s front office aplikacemi včetně elektronického 

obchodu, služeb zákazníkům, servis a přímý kontakt se zákazníkem (call centrum,  

e-mail centrum). Pro účinné zavedení CRM je rozhodující stanovit si, jaké informace  

o zákaznících budou shromažďovány, jak se budou uchovávat a co se nimi bude dále 

dělat. (1) 

 

Obrázek 2 : CRM umožňuje pohled na zákazníka z 360° 

 

2.3.1 Funkce CRM 

Primárním úkolem CRM je sběr dat o zákazníkovi. Na základě těchto dat se vytvářejí 

specifické nabídky, tudíž budou-li tyto údaje neúplné, nepřesné nebo nesprávné, bude  

to mít okamžitý negativní vliv na spokojenost a udržení si každého zákazníka. 

Vzhledem k obrovskému množství takto zpracovávaných dat je nejvhodnější možností 

využití technologie datového skladu.  

Na sběr dat navazuje jejich analýza směřující k vytvoření obchodní strategie, pro kterou 

se využívají analytické a segmentační techniky jako například OLAP (On-line 

Analytical Processing), dolování dat (data mining) a statistická analýza.  

Dalším krokem je personalizace vztahu s každým zákazníkem. Jejím výsledkem  

je vytvoření individuální nabídky (zpráv) pro každého zákazníka. Následuje prezentace 

nabídky zákazníkovi (proaktivní nabídka produktů a služeb) prostřednictvím vhodného 

komunikačního nástroje (telefon, WWW, elektronická pošta, WAP, fax atp.). Proces 
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završuje uskutečnění transakce (obchodu) včetně zajištění souvisejících služeb 

(doručení, instalace, on-line podpora, servis atp.). 

Očekávání přínosů ze zavedení CRM se zakládá na schopnosti přeměnit informace  

o zákazníkovi na systém znalostí zákazníka a pomocí něho strategicky řídit celý podnik. 

(1) 

 

2.3.2 Customer Relationship Management v energetické společnosti 

Energetické společnosti se po otevření trhu s energiemi ocitly ve tvrdém konkurenčním 

prostředí, které dosud neznaly, a budou muset bojovat o každého nového, ale  

i stávajícího zákazníka. Výhodou těchto společností, zejména distributorů energií,  

je relativně vysoký počet zákazníků a určitá úroveň znalosti těchto zákazníků. 

Rozšířením znalostí svých zákazníků, důkladnou analýzou jejich potřeb a správnou 

predikcí jejich chování mohou tyto společnosti získat konkurenční výhodu na trhu.  

Zajímavým rysem těchto společností je společná odběratelská základna pro různé 

prodejní komodity (elektřina, voda, plyn). Z technického hlediska je možné vybudovat 

řešení CRM pro dodavatele všech energií v rámci jednoho regionu, nebo vytvořit 

společné řešení pro jednu komoditu přes více regionů. Toto řešení mimo své pozitivní 

ekonomické aspekty nese jednotný postup při řešení styku se zákazníky. 

Pro pochopení problematiky řešení CRM je důležité mít na paměti, že řízení 

zákaznických vztahů nespočívá pouze v implementaci specializovaného software,  

ale především ve změně orientace zaměření celého způsobu podnikání. CRM 

problematika zasahuje prakticky všechny procesy týkající se zákazníků. Tedy nejenom 

poskytování dodávky a služeb stávajícím zákazníkům, ale i podporu pro získávání 

nových  

a vytváření nabídky služeb a produktů na míru jednotlivým klientům. CRM  

je celopodniková strategie nebo alespoň její součást; v každém případě je CRM součástí 

podnikové kultury. 

Investice do CRM a nového nastavení procesů mají jen relativní návratnost, pokud 

projekt a implementace CRM nebude příležitostí k tomu, že se v rámci řízení lidských 

zdrojů změní kultura firmy. Např. obchodníci a pracovníci marketingu by měli mít 

stanovenou jako jednu z metrik výkonu zákaznickou spokojenost. Ze všech uvedených 
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důvodů má systém řešení CRM nenahraditelné postavení v konceptu vztahu  

k odběratelům energií i v současnosti, a o to více po otevření trhů s energiemi. 

 

2.3.3 Obchodní systémy 

Deregulace trhu v elektroenergetice nese novou potřebu obchodních systémů, a to jak 

zákaznických tj. pro obchodování směrem k zákazníkům, tak také pro nákup. Nové 

systémy musí také podporovat plánování spotřeby, analýzu rizik a vytváření scénářů 

budoucího vývoje trhu. 

Obchodní systémy můžeme rozdělit na několik kategorií podle toho, jaké procesy 

obchodníka s elektrickou energií podporují. Jednotlivá oddělení obchodníka můžeme 

rozdělit podle procesů, kterým se věnují, na: 

Front Office 

Front office oddělení pokrývají převážně oblast obchodování s elektřinou. Obchodování 

(nákup a prodej elektřiny) je nedílnou součástí aktivit obchodníka s elektřinou. 

Nákupem elektřiny rozumíme činnosti vedoucí k uzavření smlouvy na nákup elektřiny 

nebo obchod na OKO nebo burze. Prodejem elektřiny rozumíme činnosti vedoucí  

k uzavření smlouvy na dodávku elektřiny konkrétnímu oprávněnému zákazníkovi (OZ), 

nebo jinému obchodníkovi s elektřinou popřípadě obchod na OKO nebo na burze. 

Obchodník jedná s řadou zákazníků nebo dodavatelů a typicky tuto činnost zajišťuje 

několik obchodníků. Nutnou podmínkou je tak sdílení informací mezi těmito 

obchodníky.  

Obchodníci vykonávají typicky tyto činnosti: 

• Jednání o smlouvě o prodeji nebo dodávce  

• Vyhovění smlouvě o přenosu a distribuci (ČEPS, zahraniční TSO, 

distributor)  

• Uzavření smlouvy (OTE, OKO, ČMKBK, LPX, ČEPS, zahraniční TSO, 

distributor)  

• Práce s údaji připravenými podpůrnými odděleními.  

 

Odlišnost operativního obchodování od ostatních činností spočívá v krátkém časovém 

období potřebném pro rozhodování. Operativní obchodování probíhá v době uvnitř 
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jednoho běžícího dne. Pro podporu operativního nákupu/prodeje elektřiny musí být 

obchodní systémy doplněny o funkcionality podporující specifické činnosti nad rámec 

organizovaných trhů. Zde velmi záleží na strategii a možnostech konkrétního 

obchodníka s elektřinou. 

 

Middle Office 

Middle office podporuje činnosti zabývající se analýzou a řízením rizik. Řízení rizika  

je činnost nutná pro přežití obchodníka s elektřinou, pro jeho stabilitu a ziskovost. 

Základními faktory úspěchu jsou zde dostupnost specifických informací o trhu,  

o smlouvách a o zákaznících v reálném čase a rychlá reakce. Tyto systémy pro svou 

činnost vyžadují přístup do databází obsahujících potřebné údaje jak v běžné formě, tak 

i ve formě časových řad. 

Systémy typicky podporují: 

• Práci s různými typy rizik plynoucích z účasti na trhu (regulatorní, tržní 

rizika, rizika báze a korelace, rizika likvidity v souvislosti s garancemi, 

kreditní rizika, provozní rizika v oblasti výroby elektrické energie a rizika 

cenová),  

• Nástroje pro definování strategií ve využívání derivátů,  

• Registr významných informací a trhu a hodnocení investičních a finančních 

rozhodnutí,  

• Nástroje generující návrhy na strategická rozhodování,  

• Dynamické kontroly provozu vycházející z definovaných limitů (ceny, 

objemy energie, rentabilita apod.),  

• Podrobné sledování vývoje cen jak pro účely trhu dvoustranné kontraktace 

tak pro definování nabídek a poptávek na krátkodobý trh,  

• Analýza neplnění závazků.  
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Obrázek 3: Technologická platforma systému CRM 

 

Back Office 

Back office oddělení se zabývá vypořádáním obchodů s elektřinou. V tomto oddělení 

jsou uzavřené obchody kontrolovány, potvrzovány a zúčtovány. Součástí vypořádání 

obchodů je také vypořádání systémových služeb a účtování přenosových a distribučních 

poplatků. Tyto činnosti jsou typicky zpracovávány v ZIS. Pro účely získání podkladů 

pro fakturaci svým zákazníkům může obchodník s elektřinou využít vlastní datové 

zdroje nebo CDS. CDS poskytuje údaje pro fakturaci se zpožděním jeden den. Systémy 

pro práci s časovými řadami dovolují efektivně průběžně zpracovávat podklady  

pro fakturaci a kontrolovat správnost faktur vystavených OTE. Vlastní vystavení 

faktury zákazníkovi provede zákaznický informační systém (ZIS) obchodníka  

s elektřinou. 

U obchodníka s elektřinou zaměřeného na velkoobchod může roli ZIS při vypořádání 

obchodů nahradit existující FIS. S rostoucím počtem zákazníků obchodník s elektřinou 

přechází na některou z variant plnohodnotného ZIS. Obchodník s elektřinou zaměřený 

na maloobchod musí již od začátku uvažovat o použití výkonného ZIS. 

ZIS podporuje typicky činnosti jako jsou: 

• Práce s velkým počtem zákazníků.  
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• Identifikace zákazníka (Obchodní a technické kmenové údaje).  

• Řízení odečtů.  

• Zúčtování.  

• Fakturace.  

• Řízení smluvních účtů.  

Příkladem integrovaného FIS a ZIS je systém SAP ISU. 

 

2.4 SWOT analýza 

Žádná firma neexistuje izolovaně od zbytku světa. Žije uprostřed veškerého dění  

a působí na ni spousta negativních a pozitivních vlivů. Ty, které převáží, pak rozhodují 

o budoucnosti firmy. Záleží jen na tom, jak je na různé vlivy firma připravená a jak  

se s nimi dokáže vypořádat. Pomoci může SWOT analýza. 

Každý podnikatel chce, aby jeho firma byla trvale úspěšná. Investoři před vložením 

finančních prostředků zkoumají, zda daný projekt je reálný a má šanci na úspěch, neboť 

se chtějí vyhnout riziku a přijít tak mnohdy o nemalé peníze. Při rozhodování si sepisují 

pozitiva a negativa a podle toho, která skupina zvítězí, se rozhodují. Aniž to by třeba 

tušili, sestavují tak částečně tzv. SWOT analýzu. 

 

Ne každá firma, zvláště malá nebo střední, má na časté analytické činnosti či drahé,  

ale kvalitní, marketingové výzkumy čas, finanční prostředky a správné lidi. Navíc 

kvalitní výzkum může trvat relativně dlouhou dobu a v situaci, kdy se podnik potřebuje 

rozhodnout rychle, nemusí mít potřebné podklady k dispozici. V takových, ale i jiných 

případech, se nabízí SWOT analýza, která informace pro budoucí rozhodování získává 

empiricky, tedy zkušenostmi. (17) 

 

2.4.1 Výhody a nevýhody 

Mezi výhody SWOT analýzy patří především rychlost a relativní jednoduchost, takže 

každá firma si může vytvořit sama svou vlastní SWOT analýzu v poměrně krátké době 

a levně. Ovšem za předpokladu, že na její realizaci se bude podílet co možná nejvíce 

pracovníků napříč spektrem celé firemní organizační struktury. V případě, že bude  
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na analýze pracovat omezená skupinka lidí z jedné hierarchické skupiny,  

např. management, může dojít k velkému zkreslení, k chybným závěrům a tím tak  

ke zmaření celé práce i k ohrožení úspěšnosti projektu či firmy. Dá se totiž 

předpokládat, že management nerad přiznává slabé stránky firmy nebo projektu, takže 

může dojít k podceňování slabých stránek a k přeceňování stránek silných. Tomu lze 

předejít tím, že na SWOT analýze se bude podílet co možná nejvíce pracovníků  

na všech hierarchických stupních, aby se postihly všechny důležité stránky firmy nebo 

projektu. 

 

SWOT analýza = studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu 

zjištěním silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), příležitostí a hrozeb 

(Opportunities, Threats). 

 

Možný postup sestavení SWOT analýzy 

Pro každou analýzu, SWOT nevyjímaje, jsou samozřejmě potřeba informace. Zdrojem 

mohou být především vlastní zaměstnanci firmy na všech hierarchických úrovních.  

V první fázi je tedy možné získat individuální náměty od jednotlivých pracovníků 

dotazníkovou akcí. Tyto náměty jsou pak zdrojem rozsáhlého souboru informací. Poté 

dojde k hodnocení významnosti jednotlivých návrhů při kolektivní diskuzi a jednotlivé 

návrhy se seřadí dle významnosti, s jakou mohou mít vliv na firmu. 

 

Důležité je vzít v potaz a zohlednit všechny stránky a články firmy či projektu,  

aby nedošlo ke zkreslení údajů či neočekávaným nepříznivým jevům. (17) 

 

2.4.2 Jednotlivé části SWOT analýzy 

SWOT analýza se skládá ze 4 hlavních částí – silných a slabých stránek dané firmy 

nebo projektu, potenciálních příležitostí a hrozeb (název SWOT analýzy je vytvořen  

z počátečních písmen anglického názvu každé skupiny, tedy Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení  

co nejvíce charakteristik a příkladů v rámci každé skupiny a jejich vzájemném 

porovnání. Poctivá příprava pak přináší ovoce v podobě předcházení rizik, využití 
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potenciálů, odstranění nedostatků a včasného podchycení podnikatelských příležitostí. 

Nevyplatí se tedy podceňovat či zatajovat byť sebemenší problém, který není nutné 

aktuálně řešit. Z malé a podceněné komplikace se pak v budoucnu může stát poměrně 

velká a někdy i neřešitelná situace. 

 

Silné a slabé stránky se týkají především organizace či projektu samotného, zatímco 

příležitosti a hrozby přicházejí nejčastěji z okolí podniku. 

 

Silné stránky 

Každá silná stránka je úspěchem samotné firmy. Možností je mnoho, záleží na typu 

organizace. Silnou stránkou mohou být např. velikost firmy (v některých situacích  

se lépe pohybuje malá, v jiných zase velká), kvalitní vedoucí pracovníci s velkými 

zkušenostmi a správnými motivačními technikami, dostatek kvalifikovaných  

a zkušených pracovníků, moderní technologie, firemní know-how, optimální množství 

finančních prostředků na rozvoj firmy, zdraví firmy, výhodné geografické umístění 

sídla s ohledem na trh a distribuční cesty, účelná organizační struktura, flexibilita firmy, 

dobré jméno firmy a značky jejích výrobků či služeb, apod. Patří sem např. i unikátní  

a kvalitní výrobek, dostatečná distribuční síť, spolehliví a stálí dodavatelé a odběratelé, 

cenné zkušenosti v daném oboru, dobře zmapovaný trh, dovednosti v umění jednat  

se zákazníkem a schopnost pronikat do nových segmentů, kvalitní a rychlý servis, atd. 

Slabé stránky 

Opačným stavem vyjmenovaných silných stránek jsou stránky slabé. Můžeme k nim 

ještě přidat např. nedostatečné pochopení pro marketing a reklamní kampaně ze strany 

vedoucích pracovníků, nedostatek obchodních dovedností, špatnou kvalitu surovin, 

výrobního zařízení či dokonce i samotného výrobku, špatné výrobní postupy, 

nedostatečná výstupní kontrola, nedostatečné kapacity pro uspokojení poptávky na trhu, 

nepříznivá legislativa vůči aktivitám firmy, příliš úzký nebo naopak široký výrobkový 

sortiment či sortiment služeb, nedostatečná komunikace na všech stupních řízení, atd. 

Příležitosti 

Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Jejich využitím firma může získat 

konkurenční výhodu či finanční prostředky. Většinou přicházejí zvenčí, např. navázání 

kontaktů s novými partnery, možnost expandovat na nové trhy, zájem investorů o firmu, 
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nové příležitosti pro investování, příležitost zlepšit povědomí o firmě ve vztahu  

k zákazníkům či investorům, možnost získat určité výhody vůči konkurenci atd. 

Hrozby 

Hrozby představují opět protipól příležitostí, stejně jako slabé stránky opak silných 

stránek. Hrozbou může být příliv nové a silné konkurence, která ohrozí stabilitu firmy 

na trhu, možná akvizice firmy ze strany konkurenta, nestabilní politická situace  

v oblasti, kde se firma pohybuje, nejrůznější živelné pohromy, odchod klíčových 

pracovníků ke konkurenci, ztráta dobrého jména firmy a dobrého povědomí o značce 

mezi zákazníky, atd. 

 

Analýza silných a slabých stránek je vlastně rozbor současného stavu firmy či projektu, 

zatímco analýza potenciálních příležitostí a hrozeb je rozborem možného budoucího 

stavu. Aby se zjistilo co nejvíce potenciálních příležitostí a hrozeb ze všech stran,  

je možné uplatnit jednoduchou pomůcku – tzv. PEST analýzu, která zkoumá okolí 

firmy z hlediska politicko-právního, ekonomického, sociálního  

a technicko-technologického. Stejně jako mince má dvě strany, tak totéž platí  

i při SWOT analýze. Cílem podniku je maximalizovat silné stránky a realizovat 

příležitosti a eliminovat co nejvíce slabé stránky a možná ohrožení firmy nebo projektu. 

 

Ovšem ne všechny příležitosti a hrozby působí na podnik stejnou silou a přináší stejně 

veliká pozitiva nebo negativa. Některé hrozby jsou velmi závažné, jiné méně. To samé 

platí i u příležitostí. Zde je možné využít tzv. Paretova pravidla 80/20, se kterým  

se setkáváme dennodenně, aniž bychom si ho připouštěli. Podle tohoto pravidla např. 

„pouhých“ 20 % zákazníků přinese až 80 % obratu nebo třeba 20 % potenciálních 

hrozeb může způsobit 80 % finančních ztrát atd. Je potřeba jen vědět, co patří do těch 

20 %, které mají tak obrovský vliv na výsledek. Proto je před uplatněním Paretova 

pravidla nutné uspořádat jednotlivé položky (např. právě hrozby, příležitosti,…) 

postupně od těch nejzávažnějších nebo v případě třeba příležitostí od těch 

nejvýhodnějších. (17) 
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3. Analýza problému a současné situace  

V součastné době jsou ve společnosti E.ON aplikovány první a druhý liberalizační 

balíček. Součástí balíčků byly následující skutečnosti: 

1. liberalizační balíček (96/92/ES) 

• Otevřel se trh s elektřinou 

• Boj o zákazníky, snížení cen pro konečného zákazníka 

• Tlak na snižování nákladů 

2. liberalizační balíček (2003/54/ES) 

• Právní unbundling 

• Náklady na právní oddělení započteny do regulované složky ceny EE 

• Omezené investice do zdrojů 

• Zvyšování ceny silové elektřiny 

 

V souvislosti se zapracováním balíčků přijal E.ON v České republice program shody, 

což je soubor opatření ke splnění požadavků na oddělení a obsadil funkci Compliance 

Officer (kontaktní osobu odpovědnou za provádění požadavků na oddělení). Program 

opatření byl schválen regulačním orgánem a ve výroční zprávě byl sestaven soubor 

opatření. V souladu se stávajícími legislativními pravidly pro oddělení, vytvořil E.ON 

následující obchodní model pro Českou republiku. 

 

 

Obrázek 4: Obchodní model E.ON pro Českou republiku 
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E.ON Distribuce, a.s. (ECD) 

majitel distribuční sítě a držitel licence pro rozvod elektrické energie 

E.ON Energie, a.s. (ECE) 

licence pro nákup a prodej elektrické energie a licence na výrobu elektrické energie  

E.ON Česká republika, s.r.o. (ECZR) 

poskytovatele služeb provedení a realizaci strategie E.ON na českém trhu 

 

V součastné době je připravena implementace dalšího liberalizačního balíčku. 

3. liberalizační balíček  (2003/55/ES a 2003/54/ES) – co přinese? 

•  Vlastnický unbundling TSO  

Pro vlastnický unbundling jsou zvažovány následující varianty: 

1. Úplné vlastnické oddělení. 

2. Nezávislý systémový operátor (ISO) - převzetí kontroly nad přenosovou 

soustavou, bez majetkových změn, ale vlastník soustavy ztrácí nad soustavou 

kontrolu. 

3. Tzv. třetí cesta řešení liberalizace trhu - převzetí kontroly nad přenosovou 

soustavou operátorem ITO (nezávislý operátor PS, ale může být vertikálně 

propojen s mateřskou společností), bez majetkových změn, ale vlastník  

si zachová část svého vlivu. 

• Spolupráce TSO (ENTSO) 

o Agentura pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) 

• Posílení práv spotřebitelů (ochrana zákazníků) 

o Právo zákazníka na změnu dodavatele během krátké doby a zdarma 

(bez poplatků). Na základě ekonomického posouzení 80 % zákazníků 

by mělo mít inteligentní měření do roku 2020. 

o Členské státy mají povinnost definovat „zranitelné zákazníky“. 

o „Energy Consumer Checklist“ Evropské komise.  

• Transparentnost 

 

Z 3. liberalizačního balíčku pro Českou republiku vyplývají následující dílčí úkoly: 

• Nutnost další novely energetického zákona č. 458/2000 Sb.  

a navazujících vyhlášek 
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• Novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny  

z obnovitelných zdrojů 

• Zvýšení ochrany zákazníků 

• Posílení a rozšíření činnosti ERÚ 

• Potřeba rozhodnout o zavedení „inteligentních měřidel“ 

• Prohloubení spolupráce TSO v rámci regionu CEE 

 

V České republice vznikl projekt „Transpozice evropských direktiv do energetické 

legislativy“ (TEDEL), který má za úkol zapracování úkolů vyplývajících  

z 3. liberalizačního balíčku do české legislativy. 

 

Analýza informačního systému 

 

Zákaznický systém E.ON je implementovaný v jednosystémovém řešení pro IS-U/CCS 

s add-on rozšířením pro EDM (Energy Data Management), IDE (Intercompany Data 

Exchange) a v jednosystémovém řešení pro CRM. Systém podporuje jedno smluvní  

a dvou smluvní model kmenových dat, kde ve dvou smluvním modelu je celý segment 

velkoodběratelů a část segmentu maloodběratelů a v jedno smluvním modelu je větší 

část segmentu maloodběratelů. 

 

Dvou smluvní model podporuje následující scénáře obsluhy: 

SCÉNÁŘ Č. POPIS 

1 Stálý zákazník – Sdružené služby 

3 Získaný zákazník – Sdružené služby 

4 Stálý zákazník 

5 Ztracený zákazník 

6 Získaný zákazník 

90 Virtuální OM - Předací místa 
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91 SOM 

92 Dopočet za EAN 

  

Jedno smluvní model podporuje: 

SCÉNÁŘ Č. POPIS 

10 Stálý zákazník – Sdružené služby 

  

 

 

Obrázek 5: Současný stav systémů CRM, IS-U a R3 

 s 2 smluvními a 1 smluvním modelem 

 

Součastný stav informačního systému lze vyhodnotit následovně: 

− Snadnost a jednoduchost obsluhy. 

− Přístupy z hlediska unbundlingu nejsou diferencované a existují jen transakční 

omezení definované funkčním zařazením jednotlivých pracovníků. Dodržení 

informačního a právního unbundlingu lze nastavit pomocí oprávnění a rolí. 

− Uživatelské přístupy jsou nastavitelné podle organizačního modelu HR.  

− Je možné kombinovat nastavení uživatelských oprávnění spolu s potřebnými 

organizačními opatřeními v rámci organizačního schématu společnosti. 
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Obrázek 6: Součastný datový model IS 

 

Součastný systém začíná vykazovat znaky zastaralosti a to jak softwarové, tak  

i hardwarové. Z důvodu zastaralosti informačního systému je nutno provést upgrade 

zákaznického informačního systému na vyšší verzi. 
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4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  

4.1 LEGISLATIVA 

Pravidla nediskriminace znamenají vytvoření struktury – programu souladu  

s legislativou, který zajistí publikaci a monitorování dodržování pravidel 

nediskriminace. Mezi další aspekty unbundlingu patří například účetní, brandingový 

nebo internetový unbundling (česká legislativa klade důraz především na oblast 

účetního unbundlingu). 

 

 

Obrázek 7: Hlavní  legislativní požadavky pro unbundling 

 

Proces novely energetického zákona není vzhledem ke stále se vyvíjející evropské 

legislativě ukončen. Vzhledem k velkému významu připravovaných změn na základě  

3. liberalizačního balíčku musí společnost E.ON připravit zástupce pro koordinační 

skupinu projektu TEDEL.  

 

Je nutné zajistit aktivní sledování jeho vývoje. Dále je důležité zajistit právní stanovisko 

a nejlépe závazný výklad ERÚ, týkající se ustanovení energetického zákona a to § 25a 
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odst. 11 požadavků na oddělení provozovatele distribuční soustavy ve věci „neuvádění 

v omyl“ účastníků trhu. 

 

Jedním ze strategických cílů společnosti E.ON je připravit standardizovaný více utilitní 

systém (SVUS) v oblasti utilit na základě harmonizovaných obchodních procesů  

a požadavků. Hlavní systém musí splňovat následující podmínky:   

• být v souladu s legislativou,   

• splňovat podmínky unbundlingu, 

• podporovat pravidla liberalizovaného trhu,  

• používat nejlepší zkušenosti z praxe (best practices) skupiny E.ON,   

• používat standardní funkcionality informačního softwaru, podporovat víceutilitní 

řešení (plyn, elektřina, …).  

 

Na základě zjištěných skutečností, budou dále posuzována dvě možná řešení. 

Varianta dvou klientského modelu – vytvořit dvou klientský systém. Jedná se  

o právně nejčistější variantu, která vyhovuje legislativním požadavkům. V jednom 

klientu by byla obchodní data a ve druhém klientu data distribuční. 

 

Varianta jedno klientského modelu – vytvoření jedno klientského systému, tzn. 

rozdělit činnosti ECZR pouze pro distribuci a pouze pro obchod. Obchodník nebude mít 

přístup do distribučních dat. Tato varianta je právně schůdná. Jedno klientský systém 

pro servisní společnost umožňuje přístup jak do distribučních, tak i do obchodních dat. 

 

Pro posouzení těchto řešení jsem vybral dva základní a nejčastější procesy obsluhy 

zákazníků. Jedná se o proces změny odběratele a proces změny sazby. 
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4.2 JEDNO KLIENTSKÉ ŘEŠENÍ 

4.2.1 Proces - ZMĚNA ODBĚRATELE 

Proces změna odběratele znamená, že na jednom odběrném místě původní zákazník 

ukončí odběr a nový zákazník začne využívat toto odběrné místo. K tomu je zapotřebí, 

aby společně vyplnili formulář „Žádost o změnu zákazníka“. Na jeho základě  

se provede ukončení smlouvy se stávajícím zákazníkem, zašle se ukončovací faktura  

a s novým zákazníkem se uzavře nová smlouva o dodávce elektřiny / o sdružených 

službách dodávky elektřiny. 

Popis procesu 

• Kontakt zákazníka  

• Identifikace požadavku  

• Identifikace OP a ověření údajů v systému  

• Zákazník zasílá žádost "Žádost o přepis"  

• Neúplná žádost - doplnění a ověření údajů původního zákazníka 

•  Identifikace stávajícího odběru v systému dle čísla spotřeby  

a elektroměru  

• Kontrola stavu elektroměru v systému u stávajícího odběru  

• Servisní hlášení na odečet  

• Identifikace a kontrola nového zákazníka   

• Ukončení stávajícího odběru - ukončení sdružené smlouvy  

• Založení resp. verifikace nového OP v systému  

• Doplnění a ověření údajů nového zákazníka 

• Dokončení založení nového odběru 

• Zaznamenání výsledného stavu elektroměru u stávajícího odběru  

• Přiřazení smlouvy novému odběrateli  

• Zaznamenání stavu elektroměru u nového odběru  

• Tisk smlouvy, záloh a průvodního dopisu 

• Zadání servisního hlášení na demontáž elektroměru  

• Domluva termínu se zákazníkem 

• Zpětná informace o demontáži elektroměru  
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Vymezující kritéria pro posouzení: 

• sdružená smlouva  

• elektřina  

• v roce 2008 bylo vyřízeno 100 000 žádostí 

Údaje Hodnoty 

Kroky v procesu  20 

Průměrná doba vyřízení žádosti  18 min  

Tabulka 1: Shrnutí stávajícího procesu změna odběratele 

 

Výpočet stávajících vázaných kapacit a nákladů 

 

Tabulka 2: ZMĚNA ODBĚRATELE - Výpo čet kapacit (jedno klient) 

 
K bodu D): 25 – dovolená; 3,5 % - nemocnost; 71% - využití pracovní doby 

Tabulka 3: ZMĚNA ODBĚRATELE - Výpo čet vázaných nákladů (jedno klient) 
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Obrázek 8: Schéma stávajícího procesu změny odběratele 
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4.2.2 Proces - ZMĚNA SAZBY 

Na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny odebírá každý zákazník elektřinu  

ve vybrané sazbě. V případě, že tato sazba nevyhovuje, může požádat o její změnu. 

Změna sazby znamená změnu smlouvy o dodávce elektřiny, případně úpravu odběrného 

místa. 

 

Popis procesu 

• Kontakt se zákazníkem - odplombování  

• Identifikace požadavku  

• Posouzení a roztřídění písemných požadavků 

• Roztřídění požadavků k řešení 

• Identifikace OP a porovnání údajů v systému s požadavkem  

• Provedení změny a zadání odečtu na přístroji 

• Vygenerování a vytištění sdružené smlouvy 

• Vygenerování a vytištění průvodního dopisu 

• Vrácení žádosti k doplnění 

• Zjištění a doplnění údajů pro změnu 

• Odeslání nepodepsané smlouvy 

• Zadání servisního hlášení 

• Spárování dat o OM a TPM 

• Vygenerování a vytištění průvodního dopisu a zaslání smlouvy 

 

Vymezující kritéria pro posouzení: 

o sdružená smlouva 

o elektřina 

o v 2008 vyřízeno 6 000 žádostí 
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Výpočet stávajících vázaných kapacit a nákladů 

 

 

Tabulka 4 : ZMĚNA SAZBY - Výpočet kapacit (jedno klient) 

 

 

Tabulka 5 : ZMĚNA SAZBY - Výpočet vázaných nákladů (jedno klient) 
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4.2.3 Informa ční technologie 

 

Obrázek 9: Návrh datového modelu jedno klientského řešení 

 

VÝHODY 

Datové toky v jednom klientovi  

Zjednodušeně obsahují rozhraní na systémy, které jsou důležité z hlediska 

procesu fakturace. 

V jeden okamžik se vytváří sdružená faktura - to znamená, že neprobíhá žádná 

komunikace v rámci vertikálně integrovaného podniku.   
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4.3 DVOU KLIENTSKÉ ŘEŠENÍ 

4.3.1 Proces - ZMĚNA ODBĚRATELE  

Popis procesu změna odběratele pro dvou klientské řešení se zachycením a zvýrazněním 

odlišností oproti jedno klientskému řešení. 

 

Vysvětlivky:  

Meziklientová komunikace   

Jedná se o přehled všech kroků, které se ve stávajícím 
procesu na straně obchodníka a distributora vyskytují. 

Duplicitní kroky  6 
Nové kroky 2 
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Kalkulace na dvou klientský proces 

 
Červeně je označena meziklientová komunikace; černě nové nebo duplicitní kroky. 

Tabulka 6: Změna odběratele - Výpočet kapacit (dvou klient) 

 

 
K bodu D): 25 – dovolená; 3,5 % - nemocnost; 71% - využití pracovní doby 

Tabulka 7: ZMĚNA ODBĚRATELE - Výpo čet vázaných nákladů (dvou klient) 

 

4.3.2 Proces - ZMĚNA SAZBY 

Popis procesu změna sazby pro dvou klientské řešení se zachycením a zvýrazněním 

odlišností oproti jedno klientskému řešení. 
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− Meziklientová komunikace - půl minuty na každou komunikaci; 

− komunikace volného termínu – 30 % vykázaných nesrovnalostí  

při meziklientové komunikaci, tj.  

(0,5minuty * 6.000 žádostí) + 0,3 * (0,5minuty * 6.000 žádostí); 

− druhá meziklientové komunikace – 6 % vykázaných nesrovnalostí  

při meziklientové komunikaci, tj.  

(0,5minuty * 6.000 žádostí) + 0,06 * (0,5minuty * 6.000 žádostí); 

− Nové a duplicitní kroky zvyšují časovou náročnost o 7,75 min, 

meziklientová komunikace k prodloužení procesu přispívá další 1,18 min. 

 

 

Meziklientová komunikace  

Duplicitní kroky  2 
Nové kroky 1 
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Kalkulace na dvou klientský proces 

 

Tabulka 8: ZMĚNA SAZBY - Výpočet upravených kapacit (dvou klient) 

 

 

 
K bodu D): 25 – dovolená; 3,5 % - nemocnost; 71% - využití pracovní doby 

Tabulka 9: ZMĚNA SAZBY - Výpočet upravených vázaných nákladů (dvou klient) 
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4.3.3 Informa ční technologie 

Datový model 

 

Obrázek 10: Návrh datového modelu dvou klientského řešení 

 

VÝHODY 

− Právně nejčistější varianta 

NEVÝHODY 

− Pro uzavření smlouvy SD cca dvojnásobná doba obsluhy (duplicita 

údajů, chybovost)  

− Vytvoření nových objektů, které na straně distributora dosud 

neexistovaly. Na straně obchodu zůstává stejná složitost, stále má 

obchodník uzavřenou smlouvu sdruženou (DISTRIBUCE+OBCHOD) 

− Fakturace obchodu má k dispozici data zprostředkovaně; z toho vyplývá 

vytvoření stejné funkcionality jako OTE, znamená to suplování řešení 

systému OTE (možné řešení pomocí IDEX, IDE, XI) 

− Vzájemná výměna dat o naměřených údajích distribuce mezi DI a OB 

− Vzájemná fakturace distribuce mezi DI a OB 

− Nutná kontrola předávaných údajů 
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− Replikace zatěžuje neúměrně 2 klienty, navíc v jednom systému, problém 

strojový čas? 

V tomto modelu to znamená nevýhodu na trhu, E.ON jako jediný nebude využívat 

vertikálně integrovanou výměnu mezi DISTRIBUTOREM a OBCHODEM (výměna 

dat pro cca 1,4 mil OM znamená vzrůst nákladů také na informační systém (hardwarové 

zatížení). 

 

4.4 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

4.4.1 Srovnání řešení procesu - ZMĚNA ODBĚRATELE 

 

Tabulka 10: Ekonomické srovnání procesu - ZMĚNA ODBĚRATELE 

Z výše uvedené analýzy procesu - změna odběratele – je zřejmé, že nárůst kapacity  

na obsluhu zákazníků při aplikaci dvou klientského řešení je o 51,4% (11% v přímé 

vazbě na systémovou komunikaci) vyšší. 

 

4.4.2 Srovnání řešení procesu - ZMĚNA SAZBY 

 

Tabulka 11: Ekonomické srovnání procesu - ZMĚNA SAZBY 
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Z výše uvedené analýzy procesu - změna sazby s manipulací – je zřejmé, že nárůst 

kapacity na obsluhu zákazníků při aplikaci dvou klientského řešení je o 35% vyšší. 

 

4.4.3 Srovnání řešení požadovaného upgrade ISU a CRM 

Z důvodu zastaralosti informačního systému je nutno provést upgrade zákaznického 

informačního systému na vyšší verzi. V následující tabulce jsou odhadované náklady 

upgrade systému (na základě skutečnosti roku 2008). 

 

 

UPGRADE 

1-klient řešení 2-klient řešení 

Náklady na implementaci 2,8 3,5 

Roční náklady na údržbu 1,7 1,7 

Roční investice 0,9 1,3 

Tabulka 12: Náklady na upgrade 

 

 

 

 

 

Tabulka 13 : Celkové porovnání 
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4.5 SWOT  analýza  

SILNÉ STRÁNKY 

• Požadavky na oddělení dané energetickým zákonem jsou splněny (12) 

• Nutnost provést upgrade IS-U a CRM  (10) 

• Celková ohodnocení (22) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

• Obrovské výdaje na IT o další licence IS-U a CRM (10) 

• Doba zpracování se pro koncového zákazníka prodlouží, pokud se nezvýší počet 

pracovníků (12,5) 

• Zvýšení počtu pracovníků (7,5) 

• Zaměstnanci pracují zároveň ve dvou systémech (3) 

• Další vybavení a zdroje, které jsou nezbytné (|3) 

• Nutnost odborné přípravy (zaškolení) pracovníků (3) 

• Postupy v oddělení Customer Care Service budou složitější bez dopadů  

na zákazníky (4,5) 

• Migrace dat (7,5) 

• Celková ohodnocení (51) 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

• Společnost bude mít jako první v České republice oddělen v systému obchod  

a distribuci (7,5) 

• Nezávislé produkty - OBCHOD, DISTRIBUCE (3,5) 

• Zamezení stížností, týkajících se nekalých obchodních praktik (1,5) 

• Celkové ohodnocení (12,5) 

 

HROZBY 

• Nárůst počtu stížností od zákazníků (7,5) 

• Časová prodleva v souvislosti s "automatickými" transakcemi (2,5) 

• Automatické převody nejsou vždy 100% správné (3,75) 

• Nárůst počtu lidských chyb z důvodu složitějších procesů (3,75) 

• Celkové ohodnocení (17,5) 
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4.6 SHRNUTÍ 

Z analýzy dvou vybraných procesů byl zjištěn nárůst ročních operativních nákladů 

v obsluze zákazníků o 51 %, resp. o 35 %. Na základě znalosti ostatních procesů 

předpokládám, že obdobný dopad u dvou klientského řešení bude i v dalších procesech. 

Například u procesu řešení stížností zákazníků by tento nárůst byl až 70%. 

Na základě posouzení a zvážení výše uvedených faktů, lze posoudit dvou klientské 

řešení následovně: 

Výhody 

Splňuje požadavky unbundlingu. 

Společnost bude připravena s předstihem na změnu legislativy. 

Nevýhody 

Jedná se o dražší řešení v porovnání s jedno klientským systémem. 

Znamená to vyšší náklady na obsluhu zákazníků a vyšší nároky na zaměstnance, 

bez jakéhokoliv pozitivního dopadu pro zákazníka. 

 

Po analýze výše zmíněných skutečností navrhuji v současné době zavést jedno klientské 

řešení. Toto řešení je v součastné době vyhovující i z legislativního hlediska. Dvou 

klientské řešení průběžně připravovat s ohledem na další možné změny legislativy tak, 

aby byla společnost E.ON s předstihem připravena na změny a těchto mohla využít  

ve svoji konkurenční výhodu. 

Dvou klientské řešení vyžaduje vyšší náklady po dobu, než bude muset být aplikováno 

přísnější oddělení informačních systémů v souvislosti s dalšími legislativními změnami. 

Tento nárůst nákladů by měl dopad na EBIT společnosti. 

Na základě vyhodnocení je v další části mé práce vypracován podrobnější návrh 

nastavení informačního systému. Vzhledem k velkému rozsahu kompletního nastavení 

systému bude v této části navrženo pouze nastavení přístupů z hlediska zajištění 

požadavků unbundlingu. 
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4.7 NÁVRH NASTAVENÍ SYSTÉMU 

Navrhované IT řešení je implementováno na základě systému SAP. Pro oblast 

veřejných služeb jsou využívány standardní produkty společnosti SAP, tj. CRM 5.2  

a IS-U 2005. V dokumentu je popisováno jednosystémové řešení jak pro oblast CRM, 

tak IS-U. Rozhraní mezi těmito systémy CRM a IS-U zabezpečuje standardní 

funkcionalita SAP. Přenos dat mezi jednotlivými účastníky deregulovaného a 

liberalizovaného trhu řeší funkcionalita modulu IDE v rámci pravidel definovaných 

projektem IDEX. Funkcionalita R/3 je definována pouze pro funkcionality systémů 

CRM a IS-U. Propojení s hlavním systémem ECC 6.0 je realizováno prostřednictvím 

rozhraní (dezintegrované řešení). 

 

4.7.1 NASTAVENÍ OPRÁVN ĚNÍ 

Popis možností diferencovaného přístupu k datům prostředky SAP (IS-U). 

Zabezpečení diferencovaného přístupu k datům pro jednotlivé společnosti (obchod, 

distribuce a služby) pro maloodběr i velkoodběr je možné řešit prostřednictvím 

standardních nástrojů SAP (IS-U): 

Autorizace transakčních přístupů 

Autorizace přístupu k účetním okruhům 

Autorizace přístupu na základě hodnot polí v relevantních objektech oprávnění 

Autorizace přístupu k jednotlivým datovým záznamům SAP (Skupina oprávnění) 

Transakční oprávnění. 

V rámci rolí je definovaný přístup na jednotlivé transakce SAP. 

Přístup k účetním okruhům. 

V rámci rolí je definované oprávnění k objektům chráněným účetním okruhům. 

Příklad: Smluvní účet bude přístupný jen rolím, které mají definovaný příslušný účetní 

okruh v objektech oprávnění. 

Přístup na základě hodnot polí v relevantních objektech oprávnění. 

V rámci role je definovaná hodnota, pro kterou je potom umožněný přístup. 

Příklad: Přístup je povolený jen na smluvní účty začínající „63“. 
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Skupina oprávnění. 

V rámci rolí je definované oprávnění k jednotlivým datovým záznamům. 

Příklad: Zadáním příslušné hodnoty v poli „Skupina oprávnění“ na odběrném místě je 

umožněný přístup jen pro roli, která má definovanou tuto hodnotu v objektech 

oprávnění. 

 

 

Analýza datových objektů z pohledu diferencovaného přístupu.  

Relevantní datové objekty: 

• Obchodní partner 

• Smluvní účet 

• Smlouva 

• Přístroj 

• Odběrné místo 

• Místo spotřeby 

• Přípojný objekt 

• Umístění přístroje 

• Výsledek odečtu 

• Zúčtovací doklad 

• Fakturační doklad 

• Doklad o přihlášení 

• Doklad o odhlášení 

• Přehled zákazníků (CRM) 
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• Prostředí zákazníků (CRM) 

• Fakta odběrného místa 

 

Obchodní partner (zákazník): Již možnost přístupu k datům adresy může být 

vyložena jako konkurenční výhoda, nicméně k tomu ještě přistupují citlivé informace, 

jako např. bonita zákazníka. Situaci komplikuje fakt, že dodavatel si může snadno 

prohlédnout data smluvního partnera včetně aktualizací provedených PDS, ačkoliv již 

není jeho dodavatelem. Je nutné zabezpečení tak, aby neměl mít k aktualizacím 

provedeným PDS již přístup.  

Smluvní účet: Při použití modelu dvou smluvních účtů pro dva kontrakty je možné 

jednoznačné oddělení přes určený účetní okruh. Při ztrátě zákazníka se založí nový 

smluvní účet s jiným účetním okruhem. 

Smlouva:  Rozdělení lze provést na základě udělení oprávnění pro vybraný účetní 

okruh a skupiny oprávnění. 

Přístroj:  Stejně jako u dat obchodního partnera i u přístrojů může již informace  

o druhu přístroje může představovat konkurenční výhodu. Existují pouze standardní 

oprávnění PM pro zařízení a tím není dána možnost zablokování přístupu pro 

zaměstnance dodavatele, dostává-li příslušný zákazník dodávky z cizích zdrojů. Za 

určitých okolností stačí zablokovat pro zaměstnance odbytu vlastní transakce v přístroji.  

Odběrné místo: samo o sobě nepředstavuje žádné citlivé informace z hlediska 

konkurence. V systému IS-U jsou spolu s odběrnými místy zobrazeny ještě další 

informace, jako např. historické a aktuální přiřazení k nabídkám služeb. K žádanému 

rozdělení neexistují žádná oprávnění. Pro zaměstnance obchodu je nutné využít skupinu 

oprávnění pro zablokování přístupu. 

Místo spotřeby:  Data místa spotřeby se nepovažují z pohledu unbundlingu za kritické. 

Na místě spotřeby je uloženo pouze číslo přípojného objektu, odkaz na adresu 

přípojného objektu a jméno z adresy přípojného objektu v dodatečné informaci k datu 

polohy. Jako diskriminační by mohla být interpretována snad pouze znalost existence 

nového místa spotřeby v rámci nového zařízení nebo domovní přípojky.  

Přípojný objekt:  Přístup na tento objekt není možné omezovat, jelikož přípojný objekt 

může obsahovat více míst spotřeby v různých scénářích. 

Umístění přístroje:  Podobně jako u místa spotřeby. 
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Výsledek odečtu:  U výsledků odečtu hraje velkou úlohu historický pohled. Obchodníci 

smějí výsledky odečtu prohlížet jen pro časové období zásobování. Pro dodavatele je 

nutné zablokovat vlastní transakce k odečtům.  

Zúčtovací doklad: Platí stejné kontroly oprávnění jako u smlouvy, tedy přes účetní 

okruh. 

Fakturační doklad: Platí stejné kontroly oprávnění jako u smluvního účtu. 

Doklad o přihlášení a odhlášení: Není žádné oprávnění k rozděleným datům, tzn.,  

že také zde musejí být zablokovány vlastní transakce pro pracovníky odbytu.  

Přehled zákazníků (CRM):   V zásadě mohou být pro různé úkoly zaměstnanců 

definovány různé profily a také prostřednictvím použití formuláře HTML je tu ještě 

možnost zavedení kódů specifických pro zákazníka. 

Prostředí zákazníků (CRM):   U prostředí zákazníků lze v úpravách nastavit, které 

informace mohou být prohlíženy a které nikoliv. To by pak přirozeně platilo  

pro všechny uživatele stejným způsobem. 

Fakta OM:  Není žádné oprávnění k rozděleným datům.  

 

4.7.2 NÁVRH NASTAVENÍ 

Transakční přístupy. 

V současnosti jsou definované. Na základě testování však nevylučujeme možnost 

doplnění specifických rolí. 

 

Přístup k účetním okruhům. 

Tento objekt oprávnění bude využívaný hlavně v objektech FI-CA A BI-IN. 

Přístupy: 

OBCHOD ⇒ účetní okruh obchodu (20) 

DISTRIBUCE ⇒ účetní okruh distribuce (10) 

SLUŽBY ⇒ bez omezení (10, 20) 

 

Skupina oprávnění. 

Skupina oprávnění je definovaná zatím jen pro jednotlivé společnosti. Na základě 

výsledků testování může nastat další členění skupiny oprávnění. 
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Návrh hodnot: 

 
Oprávnění Oprávnění pro 
O1 Obchod  
D1 Distribuce  
SC Služby  

 
Skupina oprávnění Oprávnění 
G100 D1, SC 
G200 O1, SC 
G300 D1, SC, O1 

 

 

4.7.3 NASTAVENÍ CRM 

Základními prvky unbundlingu jsou následující prostředky: 

- zavedení skupin oprávnění na jednotlivé objekty CRM 

- zavedení několika profilů transakce CIC0 

- přizpůsobení jednotlivých kontextových menu k objektům 

 

Základní objekty a možnost zavedení přístupových práv 

 

Obchodní partner 

Na objekt OP lze zavést skupinu oprávnění. Není uvažováno o zavedení skupin 

oprávnění pro kmenová data zákazníka. 

 

Obchodní dohoda 

Nelze nastavit v CRM skupinu oprávnění na tento objekt. Jedná se o zjednodušený 

pohled na data smluvního účtu. V CRM nelze zjistit žádná důležitá data. Postačuje 

zavést řešení na straně IS-U. 

 

Produkt 

Nelze nastavit skupinu oprávnění na objekt produkt, lze ale nastavit skupinu oprávnění 

na kategorii produktů - budou nastaveny na jednotlivé kategorie produktů. 
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Smlouva CRM 

Rozlišujeme typy smluv – operací. Tyto nepoužívají skupinu oprávnění, ale naopak je 

potřebné každý typ operace (smlouvy) přidat do uživatelské role. Toto bude základní 

prvek pro unbundling v CRM. 

 

Status (uživatele) 

K uživatelským statusům lze definovat skupinu oprávnění. Není relevantní  

pro unbundling. 

 

Instalace 

Skupinu oprávnění lze aplikovat na pouze na celou instalaci, ne na jednotlivé 

komponenty (Přípojné objekty, PODy, a Místa spotřeby). U tohoto objektu není 

nastavení skupin oprávnění v CRM relevantní.  

  

Profily CIC  

Vzhledem k odlišnému pojetí práce v CRM oproti IS-U patří také mezi základní prvky 

nastavení práv. V CRM se většinou nepoužívají jednoduché transakce ale pracovní 

plocha kontaktní středisko. Pro jednotlivé skupiny pracovníků se definují profily, které 

určují, jaké činnosti mohou jednotliví pracovníci vykonávat. Předpokládají  

se následující základní profily:  

a. E.ON Energie 

b. E.ON Distribuce 

c. E.ON Česká republika – Back office 

d. E.ON Česká republika – Callcentrum (s integrací na CTI) 

e. E.ON Česká republika – Callcentrum - Email 

f. E.ON Česká republika – Centrální management stížností 

 

Definice jednotlivých skupin oprávnění 

Rozdělení přístupů v CRM na jednotlivé objekty bude řešeno pomocí oprávnění rolí - 

druh obchodní operace. 

V CRM neexistují následující objekty: 

• Odběrné místo 
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• Umístění přístroje 

• Přístroj 

• Smluvní účet = obchodní dohoda  

 

OPRÁVNĚNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO 

O1 Obchod  

D1 Distribuci  

SC Služby  

 

 

DRUH OBCHODNÍ OPERACE 
OPRÁVNĚNÍ PRO SKUPINU 

OPRÁVNĚNÍ 

ZMOC, ZMOE, ZMOS, ZRMC, 

ZSRM, ZM3S 

O1 

ZMOC, ZMOD, ZMOS, ZPRP, 

ZRMC, ZSRM 

D1 

ZMOC, ZMOD, ZMOE, ZMOS, 

ZPRP, ZRMC, ZSRM, ZM3S 

SC 

 

 

4.7.4 REALIZACE 

Realizace bude provedena v následujících krocích: 

• Definování relevantních objektů z pohledu unbundlingu a definování způsobů 

přístupu. 

• Nastavení příslušných oprávnění a migrace dat. 

• Modifikace systémů pro zabezpečení diferencovaného přístupu k datům - vstup 

dat. 

• Modifikace systémů pro zabezpečení diferencovaného přístupu k datům – změna 

dat (scénáře). 

• Testování. 
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5. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem v jednotlivých kapitolách dosáhl stanoveného cíle. Cílem 

práce bylo popsat, analyzovat a kvantifikovat dopady evropské legislativy na vybrané 

procesy obsluhy zákazníků a navrhnout opatření pro jejich zvládnutí za podpory 

informačních technologií. Funkcionalita systému byla naznačena v souladu se stávající 

situací na liberalizovaném trhu a navržené řešení splňuje požadavky platné legislativy. 

Dále byl splněn základní legislativní požadavek na dodržení nediskriminačního přístupu 

ke všem účastníkům trhu ze strany distribučních společností.  

Přes značné legislativní požadavky ze strany evropského společenství a tím i zvýšeným 

nákladům spojeným s aplikací těchto norem musí společnost zabezpečit také splnění 

ekonomických ukazatelů pro své akcionáře. V mé práci bylo posouzeno a zohledněno  

i toto hledisko. 

 

Požadavky na unbundling byly po „prvotním zaváhání“ regulátora zapracovány  

do návrhu novely Energetického zákona, který rámcově vymezuje podmínky oddělení 

integrovaného podnikatele v oblasti právního a manažerského rozdělení, v oblasti 

rozhodování, tvorby pravidel nediskriminačního chování (compliance program)  

a dalších oblastí (účetní unbundling). Právním oddělením se rozumí vytvoření 

nezávislých společností pro jednotlivé aktivity a zápis těchto společností do obchodního 

rejstříku. Tyto požadavky na unbundling byly společností E.ON již akceptovány. 

 

Společnost závisí na svých zákaznících, a proto musí porozumět jejich současným  

i budoucím potřebám, splňovat jejich požadavky a snažit se překonat jejich očekávání. 

Efektivního řízení obsluhy zákazníků bylo dosaženo tím, že činnosti a příslušné zdroje 

byly vedeny a řízeny jako proces. Díky tomu identifikace, pochopení, vedení a řízení 

procesů, které jsou vzájemně propojeny jako systém, přispělo k účinnosti a efektivitě 

organizace při dosahování tohoto cíle. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Vertikáln ě integrovaný podnik - elektroenergetickýpodnik nebo skupina 

elektroenergetických podniků, v nichž jsou tatáž osoba nebo tytéž osoby oprávněny 

přímo nebo nepřímo, vykonávat kontrolu, a v nichž podnik nebo skupina podniků 

vykonává alespoň jednu z funkcí přenosu nebo distribuce a alespoň jednu z funkcí 

výroby nebo dodávek elektřiny. 

IT – Informační technologie 

ICT - informační a komunikační technologie 

ERP - Enterprise Resource Planning. Společný interface využívající relační databáze, 

obsahuje aplikace, které integrují zákazníky, výrobky, zaměstnance, finanční, výrobní a 

distribuční informace. ERP je odlišný díky grafickému rozhraní a relačními databázemi. 

CRM  – (Customer Relationship Management) obecně používaná pro systémy 

podporující řízení vztahů se zákazníky. 

EU – Evropská unie 

ISO - Nezávislý systémový operátor (ISO – independent system operator). 

TSO – Správci přenosových sítí 

ITO  - Nezávislý operátor přenosové soustavy (ITO – independent transmission 

operator). 

ERÚ - Energetický regulační úřad. Byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., 

ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. 

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště je v Praze. Hlavní úkoly ERÚ: 

• podpora hospodářské soutěže, 

• podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

• ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není 

možná konkurence. 

VO – segment zákazníků velkoodběratelé 

MO - segment zákazníků velkoodběratelé 

OTE - OTE, a.s. (Operátor trhu) Předmětem  podnikání společnosti jsou  činnosti 

operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence č. 150504700, udělené 
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Energetickým regulačním úřadem podle § 4 odst. 3 písm. c) energetického zákona  

a správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s  povolenkami na emise 

skleníkových plynů podle zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování  

s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

Unbundling - znamená oddělení provozovatele přenosové soustavy a oddělení 

provozovatele distribuční soustavy od ostatních činností, kterými jsou obchod nebo 

výroba elektřiny. 

SAP IS-U/CCS - pokrývá všechny procesy spojené s prodejem energií (elektřiny, 

plynu, tepla). Komponenta systému SAP pro utilitní společnosti SAP IS-U/CCS 

standardně umožňuje: 

• správu obchodních a technických kmenových dat odběratelů 

• správu cenových údajů a sazeb 

• variabilní řízení termínů odečtů a zúčtovacích cyklů a zálohových plateb 

• evidenci fakturačních měřidel, definování různých způsobů měření a zpracování 

měření 

• definování složitějších struktur s více měřidly 

• variabilní organizaci, řízení odečtů, vstup odečtů do systému 

• různé způsoby zúčtování a fakturace odběratelů, různé metody stanovení 

zálohových plateb, sdruž.faktury, variabilní cykly zúčtován 

• sledování závazků a pohledávek, nastavení upomínacích cyklů, penalizaci, 

zákazníka 

• hotovostní platby, platební styk s bankou 


