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1 Úvod 
 

Každý subjekt podnikající v České republice je povinen vést věrný a poctivý obraz o 

svých podnikatelských aktivitách. Jedním ze základních nástrojů k vytvoření takového 

obrazu je účetní závěrka . Rozsah zpracování účetní agendy přímo souvisí s předmětem 

podnikání, kde pravidla jsou dána platnou legislativou, dále závisí na velikosti účetní 

jednotky a na rozsahu její působnosti. K přehlednému vedení účetnictví proto byly 

vytvořeny účetní programy. Samozřejmě tyto samostatně nejsou schopny celkově 

postihnout veškerou agendu, která je spjatá s předmětem podnikání velkých společností. 

Proto jsou v takovýchto společnostech implementovány další informační systémy, které 

spolu na základě určitého rozhraní musí komunikovat a spolupracovat. Jedná se například o 

zákaznický informační systém pro evidenci a komunikaci se zákazníky, logistický 

informační systém pro skladové hospodářství, technický informační systém pro evidenci 

majetku a další. 

 

Otevírání trhu s elektrickou energií výrazně změnilo podobu elektroenergetiky. 

Privatizace, akvizice a fúze jsou termíny, které nezdomácněly pouze v České republice, ale 

jsou tématem v celé Evropě. Jsou důsledkem zájmu velkých integrovaných společností o 

získání vhodného portfolia majetku, které jim umožní optimálně se pohybovat na postupně 

se tvořícím evropském energetickém trhu. Ten je regulován několika direktivami Evropské 

unie, které obsahují i požadavek tzv. unbundlingu. 

 

Již prvotní fáze tzv. unbundlingu vedla k rozsáhlým organizačním změnám v 

distribu čních společnostech i z pohledu ICT. Ukázalo se, že přechod na model řízení 

podle procesů vede ke zlepšení hospodářských výsledků. V současné době většina 

distribučních společností implementuje zvolená IT/ICT řešení podporující daný způsob 

řízení. Řízení společností prostřednictvím procesů umožňuje poté vyčíslit náklady dle 

dílčích činností, což je plně v souladu s principy unbundlingu. Zásadní uplatnění 

unbundlingu povede k novému definování rozhraní mezi provozovatelem distribuční 

soustavy a ostatními částmi integrované společnosti. Zajištění nediskriminačního principu 

si vynutí zvýšené náklady, například z důvodu nutnosti duplikovat některé IT/ICT 

prostředky v rozdělených společnostech. 
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Ve své diplomové práci se zabývám nastavením rozhraní a propojením dat 

zákaznického informačního systému s ekonomickým informačním systémem, metodikou 

návaznosti vstupů a výstupů, a vybudováním systému kontrol. 

 

Zákaznický informační systém pracuje s daty milionů zákazníků a je stále živým 

formátem z pohledu přesunu a změny dat. Naproti tomu ekonomický informační systém 

pracuje na zcela odlišné platformě zpracování dat, která vyúsťuje v standardní účetní 

výstupy jako hlavní kniha, předvaha, rozvaha a výsledovka. Přenos účetních případů nelze 

provádět jednotlivě, o to precizněji musí být nastaveno rozhraní přenosu a schéma 

pravidelných kontrol v obou systémech. 

 

Cílem diplomové práce je nastavení kontrolních mechanismů a jednotlivých 

procesů při přenosu dat ze zákaznického informačního systému do ekonomického 

informačního systému v souladu s platnou legislativou a požadavcích unbundlingu.  

 

Individuální kategorie nejsou zkoumány jednotlivě, ale vychází z principu 

kompaktnosti a celistvosti. Metoda postupu přechází od jednotlivých kategorií až 

k vzájemným vztahům mezi nimi. Pro porovnání návrhů pojetí návazných účetních operací 

mezi zákaznickým a ekonomickým informačním systémem byla použita metoda 

komparace. Vlastnosti procesu zpracování dat nelze posuzovat pouze zkoumáním jeho 

jednotlivých částí. Naopak celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo podobu svých částí. 

 

Teoretická a kritická analýza jsou východiskem pro vymezení dané problematiky, 

nalezení řešení a specifikace případných nedostatků. Důležitou metodou uplatněnou 

v diplomové práci je metoda praktické aplikace, kdy tato metoda byla použita ve 

čtvrté kapitole při návrhu zefektivnění kontrolních mechanismů v zákaznickém a 

ekonomickém informačním systému. Získané poznatky jsou shrnuty pomocí metody 

syntézy a vědeckého vysvětlení. 

 

Vlastní názory, náměty, návrhy a připomínky, které považuji za významné, jsou 

v diplomové práci psány kurzívou. 
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2 Charakteristika společností Skupiny ČEZ 
 
 

2.1 Základní údaje a předmět podnikání 
 

Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů 

z hlediska instalovaného výkonu i počtu zákazníků. Ve středoevropském regionu 

zaujímá přední pozici i na trhu s elektřinou. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím 

aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby 

a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických 

produktů. V současnosti se řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice. 

Mateřskou společností a jádrem Skupiny ČEZ je největší výrobce elektřiny v České 

republice, akciová společnost ČEZ1. 

 

Základ nynější podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy se energetická 

společnost ČEZ spojila s regionálními distribučními společnostmi2. Po rozšíření o tři 

bulharské distribuční společnosti, jednu rumunskou distribuční společnost, dvě polské a 

jednu bulharskou elektrárnu je uskupením s mezinárodní působností sdružující více než 90 

českých i zahraničních společností. 

 

V prosinci 2007 vytvořila Skupina ČEZ spolu s maďarskou Skupinou MOL3 

strategickou alianci zaměřenou na vybudování plynových elektráren. Spolupráce s MOL je 

pro ČEZ příležitostí posílit svoji pozici na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní 

Evropy, navíc za přispění silného, zde zavedeného partnera se zkušeností z plynárenství.  

 

Od roku 2005 uplatňuje zásadu striktního oddělení distribuce jako regulované 

činnosti od obchodu, tzv. unbundling, čímž se česká energetika přiblížila v souladu 

s platnými normami Evropské unie struktuře obvyklé v zemích západní Evropy. Nová 

struktura české elektroenergetiky vytváří podmínky pro zdravou konkurenci. Skupina ČEZ 

obsluhuje téměř 7 milionů zákazníků a stále rozšiřuje portfolia dalších zdrojů. 

 

                                                 
1 Založena roku 1992 Fondem národního majetku ČR 
2 Bývalé REAS – Severočeská energetika, a.s. (SČE, a.s.), Západočeská energetika, a.s. (ZČE, a.s.), 
Východočeská energetika, a.s. (VČE, a.s.), Severomoravská energetika, a.s. (SME, a.s.) a Středočeská 
energetika (STE, a.s.) 
3 Jedná se o skupinu firem, jejíž mateřskou společností je Maďarská ropná a plynárenská společnost 
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Skupina ČEZ je v rámci Evropy nejvíce ziskovým energetickým uskupením a také 

energetickým uskupením nejméně zadluženým. To vše se pozitivně odráží v ceně akcií 

ČEZ, a. s., která je jednou z nejlépe se vyvíjejících cen mezi akciemi energetických 

společností v Evropě. Výborné hospodářské výsledky jsou výsledkem naplňování strategie 

firmy, jejíž součástí jsou úspěšné zahraniční akvizice v jihovýchodní Evropě, cílevědomá 

optimalizace nákladů a orientace na výkon. Mimo jiné i jako největší přispěvatel do 

veřejných rozpočtů je Skupina ČEZ nejdůležitějším ekonomickým uskupením v České 

republice. 

 

 

2.2 Přehled společností a konsolidační celek 

 
K 31. 12. 2009 zahrnovala Skupina ČEZ celkem 84 podnikatelských subjektů, 

včetně mateřské společnosti ČEZ, a. s. Z nich 61 má sídlo v zemích střední a západní 

Evropy, z toho 45 v České republice a 23 má sídlo v zemích jihovýchodní a východní 

Evropy. Účetní hodnota majetkových účastí činila 104,1 mld. Kč. 

 

Konsolidační celek Skupiny ČEZ tvoří celkem 67 společností, z toho 62 bylo 

konsolidováno plnou metodou a 5 přidružených ekvivalenční metodou (označeny 

symbolem ***).  

 

Tabulka 1 - Konsolidační celek Skupiny ČEZ 

 Mateřská společnost  
1 ČEZ, a. s. 
  Dceřiné podniky 

2 CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. 
3 CEZ Deutschland GmbH 
4 CEZ Finance B.V. 
5 CEZ Hungary Ltd. 
6 CEZ MH B.V. 
7 CEZ Trade Romania S.R.L. 
8 CEZ Srbija d.o.o. 
9 CEZ Silesia B.V. 
10 CEZ Chorzow B.V. 
11 CEZ Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 
12 CEZ Slovensko, s.r.o. 
13 CEZ Trade Polska sp. z o.o. 
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14 ČEZ Distribuce, a. s. 
15 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
16 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 
17 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
18 ČEZ Logistika, s.r.o. 
19 ČEZ Měření, s.r.o. 
20 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 
21 ČEZ Prodej, s.r.o. 
22 CEZ Trade Bulgaria EAD 
23 ČEZ Správa majetku, s.r.o. 
24 Teplárenská, a.s. 
25 ALLEWIA leasing, s.r.o. 
26 ČEZ ICT Services, a.s. 
27 CEZ Polska sp. z o.o. 

28 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

29 PPC Úžín, a.s. 
30 STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci 
31 ŠKODA PRAHA a.s. 
32 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 
33 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 
34 Severočeské doly a.s. 
35 SD - 1. strojírenská, a.s. 
36 SD - Autodoprava, a.s. 
37 SD - Kolejová doprava, a.s. 
38 SD - Rekultivace, a.s. 
39 SD - KOMES, a.s. 
40 PRODECO, a.s. 
41 Coal Energy, a.s. *** 
42 LOMY MOŘINA spol. s r.o. *** 
43 CM European Power International B.V. *** 
44 CM European Power International s.r.o. *** 
45 CEZ Poland Distribution B.V. 
46 Elektrownia Skawina S.A. 
47 Ovidiu Development S.R.L. 
48 Tomis Team S.R.L. 
49 M.W. Team Invest S.R.L. 
50 CEZ Laboratories Bulgaria EOOD 
51 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD 
52 CEZ Romania S.R.L. 
53 CEZ RUS OOO 
54 CEZ Servicii S.A. 
55 CEZ Bulgaria EAD 
56 CEZ Distributie S.A. 
57 CEZ Elektro Bulgaria AD 
58 CEZ Ukraine CJSC 
59 CEZ Vanzare S.A. 
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60 NERS d.o.o. 
61 New Kosovo Energy L.L.C. 
62 TEC Varna EAD 
63 Transenergo International N.V. 
64  ZAO Transenergo 
65 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. 
66 CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD 
67 Akcez Enerji A.S. *** 

 

Zdroj: Autorka podle Skupina ČEZ  

 
 

2.3 Hospodářské výsledky 
 

Rok 2009 byl pro Skupinu ČEZ z pohledu hospodářských výsledků, finanční 

stability a přes pokračující hospodářskou krizi ještě stále úspěšný. Čistý zisk 

meziročně vzrostl o 4,5 mld. Kč na 51,9 mld. Kč. Provozní zisk EBITDA4 byl 91,1 mld. 

Kč, nárůst byl vykázán především díky zajištění ceny prodávané elektřiny v ročním i 

delším časovém předstihu. Pozitivní vliv měly také obchodní aktivity a meziročně lepší 

výsledky zahraničních společností. Metodická změna v účtování připojovacích poplatků 

představuje meziroční nárůst o 1,5 mld. Kč. 

 

Finanční výsledek hospodaření je meziročně o 2,7 mld. Kč vyšší. Úrokové náklady 

se i přes vyšší potřebu financování daří držet pod kontrolou, zvýšily se o 0,2 mld. Kč 

naopak efektivní využívání finančních prostředků zvyšuje úrokové výnosy o 0,6 mld. Kč. 

 

Daň z příjmu odeslaná do státního rozpočtu činila 13,1 mld. Kč, což je pokles o 

0,3 mld. Kč oproti minulému roku. V roce 2009 došlo ke snížení efektivní daňové sazby o 

1,8 procentního bodu, což je ovlivněno meziročním snížením daňové sazby v České 

republice. 

 

Meziroční pokles zisku z emisních povolenek o 1,7 mld. Kč byl způsoben 

mimořádným ziskem v roce 2008 (z úspěšné realizace programu na snižování emisí všech 

skleníkových plynů), dosažený zisk 2009 z obchodu emisních povolenek byl navíc 

                                                 
4 zisk před odečtením daní, úroků a odpisů 
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negativně ovlivněn dopadem střednědobé zajišťovací strategie pořizování emisních 

povolenek pro výrobu 2013. 

 

V roce 2009 došlo k nárůstu čistých peněžních toků z provozní činnosti o 16,8 

mld. Kč, což je spojeno s meziročním růstem zisku před zdaněním (o 10,6 mld. Kč), 

k tomu pozitivně přispívá především změna pracovního kapitálu o 6,3 mld. Kč (zejména 

z důvodu poklesu pohledávek z obchodů PXE5 z titulu poklesu tržní ceny a průběžného 

peněžního vyrovnání na PXE). Peněžní prostředky použité na investiční činnost se 

meziročně zvýšily o 38,8 mld. Kč především z důvodu vyšších finančních investic (nové 

akvizice) o 24,7 mld. Kč a vyšších investic do stálých aktiv o 24,6 mld. Kč. Naproti tomu 

se snížily poskytnuté půjčky o 8,6 mld. Kč. Ostatní peněžní toky vynaložené na investiční 

činnosti se meziročně snížily o 1,9 mld. Kč, z toho příjmy z prodeje aktiv se zvýšily o 1,7 

mld. Kč. 

 

Peněžní toky z finanční činnosti meziročně vzrostly o 28,1 mld. Kč. Hlavním 

důvodem je meziroční zvýšení úvěrů, půjček a ostatních závazků v netto hodnotě o 20,8 

mld. Kč a snížení výdajů na zpětný odkup akcií o 12,7 mld. Kč, který probíhal v roce 2008. 

Opačným směrem působily vyšší vyplacené dividendy v roce 2009 o 5,3 mld. Kč. 

 

Poptávka po elektřině v České republice za rok 2009 meziročně poklesla o 5,6 %. 

Spotřeba velkoodběratelů poklesla o 9,1 %, podnikatelského maloodběru je nižší o 0,8 % a 

spotřeba domácností poklesla o 0,1 %. Celkový pokles poptávky po elektrické energii byl 

zapříčiněn především poklesem spotřeby velkoodběratelů, která je téměř nezávislá na 

meteorologických podmínkách, ale souvisí s hospodářskou krizí. 

 

Rok 2009 byl pro Skupinu ČEZ významný i iniciativou „ČEZ proti krizi“ , která si 

kladla za cíl pomoc jednotlivým skupinám zákazníků, ale i podporu celému národnímu 

hospodářství České republiky. 

 

 

                                                 
5 Power Exchange Central Europe, a.s., (PXE) je obchodní platformou určenou pro obchodování s 
elektrickou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Byla založena 5. 3. 2007 
(původní název Energetická burza Praha) s cílem nastavit nová pravidla pro obchodování s elektrickou 
energií. 
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2.4 Podnikatelská vize 
 

Jako téměř všechna odvětví bude i sektor energetiky v roce 2010 poznamenán 

doznívající hospodářskou a finanční krizí . Hospodářská recese, nižší spotřeba i ceny 

elektrické energie zasáhnou do hospodaření Skupiny ČEZ v roce 2010 ještě výrazněji. Ve 

srovnání s rokem 2009 je očekáván pokles EBITDA o 3 %, tj. na 88,7 mld. Kč, čistý zisk 

by se měl podle odhadu snížit o 10 % na částku 46,7 mld. Kč.  

 

Na celkovém výsledku se budou podílet především tyto vlivy:  

 

- úspěšný prodej elektřiny na rok 2010, kdy realizační ceny elektřiny jsou 

smluvně ujednány kontinuálně až na tři roky dopředu; 

- nárůst povolených výnosů v oblasti distribuce elektrické energie; 

- růst výroby jaderných elektráren; 

- pokračování programu Efektivita6 ve všech hlavních úsporných opatřeních; 

- vyjednání příznivějších regulatorních podmínek v zahraničí; 

- zahájení výroby z větrných elektráren v zahraničí; 

- nové akviziční a výstavbové projekty, především začlenění nových akvizic 

v Německu, Turecku a Albánii; 

- rozšíření obchodních aktivit o trh se zemním plynem pro koncové 

spotřebitele. 

 

Hlavní vizí Skupiny ČEZ i nadále zůstává „Být jedni čkou na trhu s elektrickou 

energií střední a jihovýchodní Evropy“. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cílem je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů a zařadit tak Skupinu ČEZ do 
roku 2012 mezi nejefektivnější společnosti evropské energetiky. Program byl spuštěn v červnu 2007. 
Portfolio programu Efektivita zahrnuje celkem 19 projektů. 
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3 Charakteristika unbundlingu a informa čních systémů 
 

 

3.1 Charakteristika unbundlingu 
 

Nejviditelnějším výdobytkem energetické politiky Evropské unie7 je bezesporu 

postupné odstranění hranic pro pohyb energií spojený s podstatnou liberalizací 

energetických trhů. Snaha nastavit rovné a nediskriminační podmínky pro všechny 

účastníky trhu a podpořit liberalizaci vedla představitele Evropské unie k požadavku 

oddělit provozovatele přenosových, resp. distribučních sítí, obchodníky a výrobce, tzv. 

unbundling. 

 

3.1.1 Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu 
 

 

V direktivách z roku 19968 pro elektrickou energii se objevil požadavek na účetní 

unbundling, jehož cílem bylo zavedení oddělené účetní evidence a sestavení rozvahy a 

výsledovky za jednotlivé licencované činnosti. Cílem tohoto opatření bylo zabránit 

křížovým dotacím v rámci hodnototvorného řetězce, především však přelévání nákladů 

mezi regulovanými a neregulovanými činnostmi. Současně se v této direktivě objevil 

požadavek na unbundling informa ční, jehož cílem bylo zabezpečit dodržování 

bezpečnostních opatření při zpracování důvěrných údajů a jejich oddělené užívání 

obchodem a distribucí. 

 

Na druhé straně mají současní obchodníci významné konkurenční výhody proti 

novým nezávislým hráčům. Například jejich přímá vazba na distributora energie, který 

zůstává na rozdíl od obchodu přirozeným regulovaným monopolem. Propojení obchodníka 

a distributora umožňuje sdílet informace pro zpřesnění predikce spotřeby a o nově 

připojených zákaznících pro jejich okamžité oslovení s nabídkou na prodej energie nebo 

využít možnosti manipulace s náklady a výnosy mezi obchodem a distribucí, které vedou k 

poklesu cen, a tím omezit vstup nových nezávislých hráčů na energetický trh. 

 
                                                 
7 Česká republika se stala 1. 5. 2004 právoplatným členem Evropské unie 
8 Směrnice o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou č. 96/92 
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Liberalizace trhu s energiemi přináší řadu výhod. Zvyšující se úroveň služeb a 

klesající náklady na pořízení energie umožňují konečným zákazníkům jak svobodný výběr 

dodavatele, tak i individuální přístup a výběr z celé řady produktů šitých na míru. 

 

Účetní unbundling našel rychle oporu i v české legislativě a v Energetickém 

zákonu9, resp. v sekundární legislativě, která ukládá vést oddělenou evidenci nákladů a 

výnosů s využitím vnitropodnikového účetnictví a oddělenou evidenci majetku. Rovněž 

byly definovány rozvrhové klíče, které slouží k dělení společného majetku, tedy nákladů a 

výnosů. Při prohlížení regulačních výkazů a porovnání nákladů nebo jejich procentuálního 

rozdělení mezi jednotlivé činnosti se můžeme dostat až ke zcela rozdílným a 

neporovnatelným výsledkům. Tyto rozdíly vyplývají především z odlišné metodiky 

účetnictví, organizace a jiného výkladu pravidel pro dělení nákladů. Na základě těchto 

informací lze jen těžko rozpoznat, zda vynaložené náklady patří do distribuce (a jsou 

oprávněné), nebo do obchodní části a zda nedochází ke křížovým dotacím. 

 

Právě nedostatky v dělení nákladů a aktiv a pokračující výměna informací mezi 

distribucí a obchodní částí společnosti vedly v roce 2003 představitele EU k aktualizaci 

příslušných direktiv, ve kterých se objevil nový požadavek na organizační a právní 

unbundling. 

 

Realizace organizačního unbundlingu vyžaduje vytvoření samostatných oddělení, 

útvarů, resp. divizí a striktní oddělení zaměstnanců a financí. Organizační unbundling byl 

pouze přechodným opatřením, protože novela direktivy a současně novela energetického 

zákona ukládají povinnost unbundlingu z hlediska obchodního práva, tzn. vytvoření 

samostatných právních subjektů s licencí pro distribuci a obchod10. Základní 

požadavky právního oddělení jsou spojeny s řízením jednotlivých licencovaných činností, 

kdy se osoby odpovědné za řízení provozovatele nesmějí přímo ani nepřímo podílet na 

organizačních strukturách integrovaného podnikatele. Byla přijata taková opatření, aby se 

osoby odpovědné za řízení jednotlivých licencovaných činností (např. distribuce vs. 

obchod) chovaly zcela nezávisle, nediskriminačně apod. 

 

                                                 
9 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích č. 458/2000 Sb.  
10 Nejpozději s platností od 1. 1. 2007 resp. do 31. 12. 2006 
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Požadavky na plný vlastnický unbundling, který požaduje striktní oddělení 

vlastnictví aktiv, a podmínku, že mateřská společnost nesmí vlastnit jak obchodní tak i 

distribuční společnost, byly Evropskou unií pozastaveny. 

 

Podle posledního vývoje tzv. třetího liberalizačního energetického balíčku11 je 

prosazována benevolentnější verze, která obsahuje tři rovnocenné varianty vlastnického 

oddělení výrobních a přenosových aktivit energetických společností, mezi nimiž by si 

energetické společnosti mohly vybrat. Právě tato verze návrhu se po jednání s Evropským 

parlamentem stala verzí finální.  

 

První možností oddělení bude plný vlastnický unbundling. Další variantou bude 

tzv. nezávislý systémový operátor (ISO - independent system operator): energetickým 

společnostem se nabízí možnost vlastnit přenosové sítě, ovšem přenosem energie bude 

pověřena prokazatelně vlastnicky oddělená společnost. Poslední varianta (prosazovaná 

silně především Německem a Francií) umožňuje právní oddělení přenosové soustavy a 

produkce energie zřízením nezávislého operátora přenosové soustavy (ITO  - independent 

transmission operator) cílícího především na zabránění vytvoření dominantní pozice 

některých společností na trhu. K této situaci by mohlo vést upřednostňování mateřské 

společnosti operátorem. Na dodržování zavedených „antidiskriminačních" pravidel by měl 

dohlížet pověřený úředník. 

 

Každý členský stát si tak bude moci zvolit takový přístup, který nejlépe vyhovuje 

jeho specifickým podmínkám.  

 

 

 

 

                                                 
11 Balík obsahuje pět legislativních návrhů: 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice (ES) č. 54/2003 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (KOM(2007/528) 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice (ES) č. 55/2003 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (KOM(2007)529) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (KOM(2007)530) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách 
přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (KOM(2007)531) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.1775/2005 o podmínkách 
přístupu k plynárenským přepravním soustavám (KOM(2007)532) 
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3.1.2 Regulace energetiky v České republice 
 

Na území České republiky se trh s elektrickou energií uskutečňuje na základě 

regulovaného přístupu k přenosové soustavě, k distribučním soustavám, možnosti výstavby 

výroben elektřiny a přímých vedení. Ceny za přenos a distribuci elektřiny, za systémové 

služby, ceny elektřiny pro chráněné zákazníky a ceny elektřiny dodavatele reguluje 

nezávislý regulátor energetického trhu - Energetický regulační úřad12. V jeho působnosti je 

podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických 

odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojit všechny přiměřené požadavky na 

dodávku energie. 

 

Energetický regulační úřad je rozhodující státní institucí a rozhoduje o udělení, 

změně nebo zrušení licence, držení více licencí, uložení povinnosti dodávek nad rámec 

licence, uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetická zařízení pro 

výkon, povinnosti dodávek nad rámec licence, regulaci cen podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

Z pohledu konkrétních kompetencí je regulační úřad ČR jedním z nejnezávislejších 

srovnatelných institucí ve světě vůbec. Jeho právo rozhodovat o regulovaných cenách 

přímo je velmi ojedinělé. Mnoho regulačních orgánů v Evropě působí jako orgán, který 

předkládá vládě návrhy na úpravu cen v energetice, ale samotné rozhodování je již v rukou 

politiků. 

 

Nynější prioritou je řešení organizace přeshraniční výměry elektřiny a regulace 

tohoto obchodu, aby tok elektřiny byl v rámci všech zemí plynulý a Evropská unie se stala 

plně soběstačnou na dodávkách této komodity. 

 

Účastníky trhu  s elektřinou jsou v ČR výrobci, provozovatelé přenosové soustavy, 

provozovatelé distribučních soustav, operátor trhu, obchodníci s elektřinou a koneční 

zákazníci.  

 

 

 

                                                 
12 Nezávislý orgán státní správy, zahájil svoji činnost v roce 2001, sídlo má v Jihlavě 
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Obrázek 1 - Rozdělení trhu v ČR mezi význačné společnosti: 

 

 

Zdroj: Autorka podle internetových stránek Skupiny ČEZ 

 

3.1.3 Liberalizace energetických trhů v České republice 
 

V České republice probíhal proces otevírání trhu s elektřinou postupně v několika 

etapách: 

- od 1. 1. 2002 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž 

spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo (včetně výroby pro 

vlastní spotřebu) překročila 40 GWh v roce 2000 nebo v ročním období od 

1. 7. 2000 do 30. 6. 2001, právo regulovaného přístupu mají za účelem 

uplatnění své výroby držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným 

elektrickým výkonem větším než 10 MW; 

- od 1. 1. 2003 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž 

spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo překročila 9 GWh v 

roce 2001 nebo v ročním období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002, právo 

regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby všichni držitelé 

licence na výrobu elektřiny; 

- od 1. 1. 2004 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž 

odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny, kromě 

domácností; 
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- od 1. 1. 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo 

domácnosti; 

- od 1. 1. 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci. 

 

3.1.4 Rozdělení obchodu s elektřinou 
 

S otevřením trhu se obchod s elektřinou rozdělil na tři druhy obchodu, a to: 

 

Obchod s elektřinou – jde o nákup a prodej elektřiny. Pracovně se někdy hovoří o 

obchodu se silovou elektřinou. Základním druhem obchodování s elektřinou je dvoustranný 

obchod. Na základě smluv jej uzavírají dvě fyzické či právnické osoby. Druhý druh 

obchodování je organizován operátorem trhu a jedná se o krátkodobý trh s elektřinou. 

Třetím trhem, který je v současnosti v ČR funkční, je denní organizovaný trh – zkráceně 

OKO. 

 

Obchod se systémovými a podpůrnými službami – jsou to služby potřebné pro 

zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. 

 

Obchod s přenosovými a distribučními službami – jde o zajištění dopravy 

elektřiny z místa výroby elektřiny (dodávka do soustavy) do místa spotřeby elektřiny 

(odběr ze soustavy). 

 

Oba dva výše uvedené obchody zajišťuje ten, kdo vlastní licenci na distribuci 

elektřiny, což je v současnosti opět provozovatel distribuční soustavy. Ceny těchto služeb 

jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem a patří tudíž do kategorie regulovaných 

složek cen za elektřinu a chrání konečného spotřebitele.   
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Schéma 1 - Struktura regulace u utilitní společnosti: 

 

 

 

Zdroj: Interní školící materiály Skupiny ČEZ 

 

3.1.4.1 Obchod s elektřinou z pohledu výrobce 
 

Výrobcem je držitel licence na výrobu, vydané ERÚ13. Pokud někdo vyrábí 

elektřinu, aniž by její dodávka byla předmětem podnikání a smluvního vztahu, není 

povinen licenci na výrobu držet. Jedná se za určitých okolností např. o subjekt vyrábějící 

elektřinu pro vlastní užití bez užití veřejné sítě. 

 

 Základní změnou, které přináší liberalizace energetiky, je zavedení konkurence ve 

výrobě elektřiny. Nediskriminačním a jediným prostředkem, který stanovuje směrnice 

Evropské unie, je model přístupu k sítím, který definuje, za jakých podmínek mohou 

oprávněné subjekty, a tedy i výrobci být připojeni k této síti a za jakých podmínek mohou 

prostřednictvím sítě dopravovat vyrobenou elektřinu ke svým zákazníkům. 

 

                                                 
13 Ve smyslu Energetického zákona č. 458/2000 Sb. 
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 Model regulovaného přístupu k sítím v praxi znamená, že výrobce je oprávněn 

najít si svého zákazníka a prodat mu svoji elektřinu za podmínek stanovených zákonem a 

využít k dodávce energetické (přenosové a distribuční) sítě. Platba za použití sítí je státem 

regulovaná, stejně jako technické podmínky přístupu. Není tedy nadále zajatcem majitele 

sítí, do kterých je připojen, jako tomu bylo doposud. Tato svoboda má ovšem svůj rub ve 

vlastní odpovědnosti. Výrobce nemá žádnou garanci, že svou elektřinu prodá. Výjimku 

tvoří elektřina vyráběná při kogenerační výrobě, která je povinně vykupována za podmínek 

stanovených ERÚ. I zde ovšem platí značná omezení. Vykupována je pouze elektřina 

v rozsahu vynuceném výrobou tepla. Regulovaná cena je kalkulována tak, aby zajistila 

pouze přiměřený zisk. Přitom platí, že ve většině případů pouze prodej elektřiny z vynucení 

výroby nezajistí úplnou rentabilitu výrobce. 

 

Výrobce musí tedy zajistit pro svoji výrobu na trhu odbyt. Připojení do soustavy a 

dodání elektřiny do soustavy zajišťuje na základě smlouvy o připojení a dopravě elektřiny, 

uzavírané s provozovatelem soustavy (přenosové a distribuční), do které je jeho výkon 

vyveden. Jako oprávněný zákazník si musí též zvolit režim obchodování ve vztahu na 

zúčtování odchylek, a to buď vlastní, nebo přenesenou odpovědnost za odchylku. Výrobce 

je současně povinen podle dispečerského řádu předávat údaje potřebné pro přípravu 

provozu elektrizační soustavy provozovateli soustavy, do které je připojen, a řídit se 

pokyny technického dispečinku provozovatele distribuční (přenosové) soustavy, do jehož 

působnosti spadá. 

 

3.1.4.2 Obchod s elektřinou z pohledu distributora 
 

Český trh s elektřinou zná několik skupin, jejichž hlavní aktivitou nebo pouze jednou 

aktivitou z celé řady dalších je obchodování s elektřinou. Tyto skupiny je možné 

definovat čtyři: 

 
- výrobce; 

- distribuční společnost; 

- obchodník; 

- oprávněný zákazník. 
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Každý z uvedených subjektů je při svém konání na trhu s elektřinou veden jinými 

primárními důvody, které jsou podnětem k obchodování. Zde je možné namítnout, že u 

podnikatelského subjektu je vždy primárním cílem tvorba zisku pro svého majitele -

akcionáře. To je určitě pravda, ale způsoby, jakými je tento základní cíl jakékoliv 

podnikatelské aktivity realizován, je odlišný. Například obchodník na trhu nakupuje 

elektřinu s tím, že ji následně prodává  a realizuje z toho zisk. 

 

Při podrobnějším pohledu na distribuční společnost je možné nalézt celkem tři 

důvody obchodování: 

 

- pořízení elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě; 

- pořízení elektřiny pro vlastní spotřebu společnosti; 

- pořízení elektřiny pro následný prodej na velkoobchodním trhu držitelům 

licence na obchod nebo výrobu. 

 

Ve vztahu k obchodování má distribuční společnost do jisté míry specifické 

postavení, což je částečně zřejmé na první pohled i z uvedených účelů obchodování. 

 

První důvod je dán principem nastavení základních pravidel liberalizovaného trhu 

s elektřinou v ČR, kdy elektřinu na ztráty v příslušné soustavě zajišťuje její provozovatel. 

Druhý důvod souvisí s tím, že i distributor je ve svých vlastních odběrných místech 

konečným zákazníkem. Oba dva uvedené důvody obchodování může distributor realizovat 

na základě licence na distribuci a nemusí tedy vlastnit licenci na obchod. 

 

Distributor má celou řadu možností, stejně jako další účastníci trhu s kým může 

obchodovat. Pokud se na možnosti obchodování podívám hodně jednoduše z pohledu 

legislativy, tak vychází na český trh následující licencované subjekty, se kterými může 

distributor obchodovat: 

 

- výrobce; 

- obchodník. 

 

Pochopitelně distributor může kromě českého trhu obchodovat také na trhu 

zahraničním. Zatím jsem se zmiňovala pouze o tom, s kým distributor obchodovat může. 
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Kromě toho ale existuje skupina, se kterou distributor obchodovat musí. Jsou to výrobci 

elektřiny z obnovitelných zdrojů a výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a 

tepla. U těchto subjektů je distributorovi dána zákonná povinnost vyrobenou elektřinu od 

zdrojů připojených do jeho distribuční soustavy vykoupit. 

 

 

Následující schémata zachycují vztahy mezi účastníky trhu: 

 

 

Schéma 2 - Obchodní vztah výrobce  - oprávněný zákazník 

 

 

 

Zdroj: Interní školící materiály Skupiny ČEZ 
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Schéma 3 - Obchodní vztah výrobce – obchodník – oprávněný zákazník 

 

  

Zdroj: Interní školící materiály Skupiny ČEZ 

 

 

3.1.4.3 Oprávněný zákazník 
 

Zcela na počátku je potřeba uvést, že všichni koneční zákazníci včetně domácností 

jsou od 1. 1. 2006 oprávněnými zákazníky s možností svobodně si zvolit dodavatele 

elektřiny. Na rozdíl od minulosti, kdy dodávka elektřiny pro chráněného zákazníka byla 

jedna, dochází u dodávky elektřiny pro oprávněného zákazníka k podstatné změně. 

Dodávka se skládá ze dvou oblastí.  

 

První oblastí je distribuce elektřiny. Jedná se o dopravu zboží a na daném území ji 

zajišťuje příslušný distributor, který musí být držitelem licence na distribuci. Protože tito 

distributoři jsou stále monopolními, je distribuce elektřiny regulovanou činností. 

 

Druhou oblastí je dodávka silové elektřiny, tedy dodávka vlastního zboží. Činnosti 

v této oblasti zajišťuje obchodník, který musí být držitelem licence na obchod. Tato část 

funguje již zcela na tržních principech a regulována není. Je to právě ta oblast, která 

oprávněnému zákazníkovi může přinést volnost při výběru.  
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Toto rozdělení na distribuci a obchod je základem pro fungování nediskriminačního 

trhu s elektřinou a zcela kopíruje zásady právního unbundlingu.  

 

3.1.4.3.1 Distribuce 
 

Distribuci elektřiny zajišťuje provozovatel regionální distribuční soustavy, 

případně provozovatel lokální distribuční soustavy, či v několika případech přímo 

provozovatel přenosové soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Smlouvy, které 

upravují vztah oprávněného zákazníka a distributora, jsou dvě – smlouva o připojení a 

smlouva o poskytnutí distribuce. 

 

Smlouva o připojení řeší otázky spojené s připojením odběrného místa k přenosové 

soustavě. Jedná se zejména o určení předávacích míst, majetková rozhraní, napěťovou 

hladinu, ze které je odběrné místo napojeno, rezervovaný příkon a druh měřících zařízení. 

 

Smlouva o poskytnutí distribuce se od předchozí liší tím, že ji s provozovatelem 

distribuční soustavy může jménem oprávněného zákazníka uzavřít obchodník. V tomto 

případě se stává součástí smlouvy o zajištění služeb dodávky elektřiny pro oprávněného 

zákazníka. V opačném případě nebo pokud si to tak zákazník přeje se sjednává samostatná 

- Smlouva o poskytnutí distribuce. Jejím obsahem je vymezení podmínek distribuce 

elektřiny. 

 

Asi nejdůležitějším údajem pro zákazníky kategorie MO je výběr distribu ční 

sazby. Cenová náplň těchto sazeb omezená dále výší jističe a regulovaných plateb je vždy 

před počátkem roku stanovena Energetickým regulačním úřadem14 pro jednotlivé 

distribuční společnosti. Výpočty se provádějí na základě skutečně vynaložených nákladů 

spojených s distribucí. Dále se k sazbě připočítávají další regulované platby za dopravu 

elektřiny:  

 

- cena za MWh, která se dále může dělit na cenu MWh ve vysokém tarifu a 

cenu za MWh v nízkém tarifu dle příslušné sazby; 

- cena systémových služeb; 

                                                 
14 Formou vydání Cenového rozhodnutí, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny konečným 
zákazníkům ze sítí nízkého napětí 
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- cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované 

výroby elektřiny a tepla (tzv. OZE + KVET); 

- cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou. 

 

U zákazníků kategorie VO jsou cenové náplně regulovaných plateb a způsoby 

výpočtů hodnot také vyhlášeny před počátkem roku Energetickým regulačním úřadem15. 

Celkově se může jednat o tuto skladbu regulovaných plateb: 

 

- cena za měsíční rezervovanou kapacitu; 

- cena za roční rezervovanou kapacitu; 

- cenová přirážka za nedodržení účiníku; 

- nevyžádaná dodávka jalové energie; 

- cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované 

výroby a tepla (tzv. OZE + KVET); 

- cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou; 

- cena systémových služeb; 

- cena za použití sítí; 

- cena za překročení rezervovaného příkonu (pouze v případě překročení 

sjednané hodnoty); 

- cena za překročení rezervované kapacity (pouze v případě překročení 

sjednané hodnoty). 

 

3.1.4.3.2 Dodávka silové elektřiny 
 

Při dodávce silové elektřiny, na rozdíl od její distribuce, neexistuje žádná regulace. 

Vše se řídí čistě tržními principy, tj. určujícími faktory ceny silové elektřiny a podmínek 

její dodávky jsou nabídka a poptávka. Aby bylo pro oprávněného zákazníka možné vybrat 

si libovolného dodavatele elektřiny, musí mu provozovatel distribuční soustavy, ke které je 

jeho zařízení připojeno, umožnit do této soustavy přístup. Tato možnost zákazníka a 

povinnost provozovatele distribuční soustavy jsou zakotveny v energetickém zákoně a jsou 

jedním ze základních předpokladů pro fungování volného trhu s elektřinou. 

 

                                                 
15 Formou vydání Cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb 
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Dodávka silové elektřiny se uskutečňuje na základě několika typů smluv16. 

V současné době nejobvyklejší smlouvou uzavíranou mezi obchodníkem a konečným 

zákazníkem je - Smlouva o sdružené dodávce. Její součástí je kromě smlouvy na dodávku 

elektřiny také smlouva o poskytnutí distribuce. V opačném případě nebo pokud si to tak 

zákazník přeje se sjednává samostatná - Smlouva o dodávce elektřiny. 

 

Nedílnou součástí smlouvy na dodávku elektřiny a z pohledu zákazníka určitě 

nejdůležitějším údajem je výběr produktu  a jeho cenová náplň. Ceny si v tomto případě 

tvoří obchodník sám na základě pravidel poptávky a nabídky. 

 

U zákazníků kategorie MO se produkt váže přímo na určitou skupinu distribučních 

sazeb. Cena produktů silové elektřiny se skládá ze dvou částí:  

 

- pevná cena (měsíční paušál); 

- cena za MWh, která se dále může dělit na cenu MWh ve vysokém tarifu a 

cenu za MWh v nízkém tarifu dle příslušné produktové řady. 

 

U zákazníků kategorie VO se sjednává buď produkt nebo jsou ceny sjednány přímo 

se zákazníkem individuálně a výpočet fakturovaných hodnot se řídí sjednaným diagramem 

dodávky. Cena produktů silové elektřiny se kombinuje z několika částí: 

 

- cena za MWh, která se dále může dělit na cenu MWH ve vysokém tarifu, 

cenu za MWh v nízkém tarifu, cenu za MWh ve středním tarifu a cenu za 

MWh ve víkendovém tarifu; 

- odchylky +/- podle odchýlení od sjednaných diagramů dodávky. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Náležitosti jsou upraveny Vyhláškou č. 373/2001, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s 
elektřinou  
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3.1.4.4 Daň z elektřiny 
 

Od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny rovněž nově stanovená daň z elektřiny17. 

Daň odvádí dodavatel elektřiny hromadně za všechny své zákazníky. O tuto částku je 

navýšena jednotková cena silové elektřiny před započtením DPH18. 

Osvobozena od daně je elektřina "ekologicky šetrná".  To je podle zákona 

elektřina pocházející z energie sluneční, větrné, geotermální nebo vodní, vyrobená z 

biomasy nebo produktů z biomasy, vyrobená z důlního plynu či z palivových článků. Od 

daně je rovněž osvobozena elektřina sloužící ke hromadné dopravě, tzn. pro pohon 

lokomotiv, tramvají a trolejbusů. Dále je od daně mj. osvobozená elektřina vyrobená ve 

zdrojích s výkonem nižším než 2 MW, pokud je přímo spotřebována nebo dodávána do sítě 

vlastním vedením. Daň se neplatí ani za ztráty elektrické energie, které vznikají při přenosu 

a distribuci. Při splnění podmínek je možné o osvobození požádat celní úřad.  

 

 

3.2 Charakteristika informa čních systémů 

 
Základní charakteristikou informačních technologií dneška je umožnit firmám být 

efektivnější než ostatní a řídit celou společnost jedním systémem rozčleněným do 

jednotlivých modulů podle podnikatelských aktivit. 

 

Skupina ČEZ již nepodniká pouze v oblasti výroby elektrické energie, ale zabývá se i 

její distribucí, prodejem a obsluhou cca 3,5 mil. konečných zákazníků. Své aktivity rozvíjí 

nejen v Česku, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy. Pro řízení tak velkého 

celku je nutné, aby měl management k dispozici reálné informace a skutečně pravdivý 

obraz ze všech důležitých obchodních a správních procesů. Nahrazování mnoha systémů 

systémem jediným je efektivním manažerským nástrojem, který povede k rychlému 

získávání aktuálních informací, jako jsou ukazatele kvality, reporty, údaje o složení 

zákazníků apod. Zároveň díky optimalizaci některých procesů zvýší produktivitu práce a 

v neposlední řadě sníží současnou administrativní náročnost pro získávání informací uvnitř 

firmy.  

 

                                                 
17 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. s platností od 1. 1. 2008 
18 Daň z elektřiny se jeví jako další, samostatná položka na faktuře a je z ní následně vypočtena DPH 
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Všechny velké podniky působící na českém trhu, jako je např. E.O.N., Pražská 

energetika, RWE využívají informační systém SAP19, nejinak je tomu i ve Skupině ČEZ. 

 

3.2.1 Zákaznický informační systém - CIS 
 

Softwarové řešení zákaznického informačního systému ve Skupině ČEZ je řešeno 

v rámci programu SAP - CIS20, který obsahuje systém obchodního řízení související 

s prodejem elektřiny v distribuční energetické společnosti a obsluhuje všechny zákazníky 

Skupiny ČEZ.  

 

Proces obsluhy zákazníků zajišťuje podle zásad právního unbundlingu samostatná 

společnost striktně od obou činností oddělená. Tuto činnost pro zákazníky společností ČEZ 

Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. zajišťuje společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

 

Celý průběh lze z pohledu přístupů a zpracování rozdělit do šesti podoblastí: 

kmenová data, smluvní data a styk se zákazníkem, fakturace, saldokonto, pohledávky 

a správa CIS. 

 

3.2.1.1 Kmenová data 
 

Mezi kmenová data21 zákazníka je možné zařadit správu přístrojů, jistící zařízení, 

spínací hodiny nebo hromadný domovní odečet. Kmenová data jsou plně vlastněna 

distribu ční společností. 

 

Zásadní činností z pohledu zákazníka je pořízení odečtu a validace. Kvalita odečtu 

je velmi důležitá, protože na ní závisí výsledek fakturace spotřeby elektrické energie. 

Příprava k odečtu probíhá na základě uložení potřebných údajů o všech odběrných místech, 

ze kterých je vytvořena odečtová jednotka, do ručního terminálu jako denní plán práce pro 

odečítače. Ten zaznamená pořízený odečet a informace o zjištěných stavech nahraje zpět 

do systému. Nad těmito daty je následně spuštěn proces kontrol, který je souhrnně nazýván 

validace odečtu. Odečty zvalidované bez chyby jsou připraveny k zúčtování. U ostatních 
                                                 
19 SAP působí na Českém trhu od roku 1992 a je největším dodavatelem obchodních softwarových aplikací 
20Customer information system/Zákaznický informační systém. V integrační oblasti CIS jsou zahrnuty 
moduly SAP: SAP: IS-U, CRM, VOK, FI-CA, BI, MD, EDM, SAP CS 
21 Modul EDM – řízení energetických dat 
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následuje ruční kontrola, která může vyústit až v potřebu kontroly elektroměru přímo na 

odběrném místě.  

 

3.2.1.2 Smluvní data a styk se zákazníkem 
 

Řízení zákazníků je hlavním jádrem modulu a zahrnuje každodenní správu všech 

vztahů mezi zákazníkem a společností. Ze zásad právního unbundlingu vyplývá rozdělení 

obchodu a distribuce. Smluvní údaje jsou tedy dvojího charakteru z pohledu vlastnictví, 

správy a přístupu.  

 

Kontaktním místem pro vyřizování všech požadavků zákazníků jsou zákaznická 

centra, call centra, smluvní partneři a internet - VOK22. Pracovníci z tzv. frontových 

procesů jsou schopni pružně, kvalitně a v reálném čase řešit požadavky zákazníků, protože 

systém poskytuje široké spektrum informací o zákazníkovi, způsobu placení a dalších 

skutečnostech souvisejících s jeho odběrným místem. Zákazník je s jakýmkoli požadavkem 

obsloužen na kterémkoli kontaktním místě bez ohledu na regionální umístění. 

 

Zvláštní péče je věnována zákaznickým subjektům tzv. velkoodběru, kteří jsou pro 

svá specifika a důležitost zařazeni do kategorie individuáln ě obsluhovaných zákazníků a 

je jim podle oblastí nebo druhu podnikatelské činnosti přidělen obchodní zástupce.  

 

Mezi běžné frontové činnosti patří: 

 

- uzavření, modifikace a zrušení smlouvy na sdruženou dodávku, distribuci 

nebo obchod; 

- technické konzultace spojené s dodávkou elektrické energie; 

- příjem všech žádostí zákazníků spojených s dodávkou elektrické energie; 

- vyřizování stížností a reklamací; 

- nastavení platebních podmínek a zálohování. 

 

 

                                                 
22 Virtuální obchodní kancelář 
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3.2.1.3 Fakturace 
 

Fakturace23 probíhá denně v nočním zpracování ve dvou na sobě nezávislých 

procesech – zúčtování a fakturace nad zvalidovanými odečty z odběrných míst. Průběh 

sběru odečtu a fakturace je realizován kontinuálně. V obou procesech je nastaveno několik 

na sobě nezávislých kontrol správnosti vystavení dokladu podle zadaných parametrů. 

V případě, že vypočtený doklad nevyhovuje nastaveným parametrům, předá se k ověření 

příslušným odpovědným osobám. Po provedení ruční kontroly, případně odstranění chyby 

jsou doklady uvolněny k dalšímu zpracování. Proces fakturace se uzavírá vytištěním 

faktury a odesláním zákazníkovi přes Českou poštu nebo zasláním elektronické faktury 

přes virtuální obchodní kancelář. 

 

 

Schéma 4 - Návaznost procesů zpracování: 

 

 

 

Zdroj: Autorka podle Interních školících materiálů 

 

V procesu fakturace se sbíhají kmenová a smluvní data do jednoho celku – faktury. 

Z pohledu zákazníka je faktura hlavním nástrojem pro rozhodování o změně dodavatele, 

proto je správnost údajů, kvalita výpočtů a rychlost zaslání od pořízení odečtu velmi 

důležitá. 

 

 

 

                                                 
23 Modul BI - billing 
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3.2.1.4 Saldokonto 
 

Saldokonto24 je další fází obchodního cyklu a zahrnuje činnosti, které přímo navazují 

a souvisí s fakturací, a to především zpracování bankovních výpisů, přiřazování plateb, 

spouštění platebních běhů, kontrola zpracování a přenos účetních operací, a správnost 

zaúčtování.  

 

V saldokontu se řeší platby všech kategorií zákazníků – výběr plateb za faktury, 

zálohové platby, vrácení přeplatkových plateb, smluvní pokuty a úroky a ostatní platby 

související s dodávkou elektřiny. Důležitou částí modulu je účetní rozhraní, které 

zpracovává všechny účetní operace a generuje data pro přenos do ekonomického 

informačního systému. 

 

3.2.1.5 Pohledávky 
 

U zákazníka, který neuhradí platbu za fakturu nebo zálohu v době splatnosti, je 

nastartován proces tzv. upomínkového řízení. V první fázi se automaticky zákazníkům 

generuje upomínka. Pokud zákazník neprovede platbu ani po druhé upomínce, je spolu se 

třetí upomínkou zaslán termín odpojení od dodávky elektřiny.  

 

Modul pohledávek je doplněn o právní nástavbu, kde jsou zpracovávány podklady 

pro soudní a mimosoudní vyrovnání, dědická řízení, odpisy pohledávek, přihlašování 

pohledávek do insolvenčního řízení a probíhá komunikace s advokátními kancelářemi.  

 

3.2.1.6 Správa CIS 
 

Správa CIS umožňuje oprávněným uživatelům změnit kterýkoliv z nastavených 

parametrů, který řídí obchodní aktivity (ceníky, sazby, produkty, algoritmy 

vyhodnocování, parametry kontrol, termíny obchodního cyklu apod.), tedy každé 

kodifikované hodnoty.  

 

                                                 
24 Modul FI-CA – smluvní účet pohledávek a závazků 
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Za tuto činnost odpovídá specifický útvar a jejich činnost je závislá na obchodní 

politice, kterou v této chvíli prosazuje společnost. Samozřejmostí je skvělá znalost 

systému, jednotlivých modulů, pružnost a rychlost při zavádění inovací a novinek. 

 

3.2.2 Ekonomický informační systém - FIS 
 

Plánování a řízení firemních zdrojů je softwarově řešeno ve Skupině ČEZ v rámci 

programu SAP – ERP25 jehož součástí je modul FI  a zahrnuje v sobě vše, co souvisí 

s logistickými, účetními a controllingovými procesy. 

 

Hlavní oblastí je tzv. Hlavní kniha finančního účetnictví. Účetnictví je vedeno 

paralelně ve dvou hlavních knihách - v hlavní knize (tzv. general ledger) pro účtování dle 

IFRS26 a v druhé hlavní knize pro účtování dle CAS27. 

 

Dalšími procesy finančního účetnictví jsou vedlejší kniha dodavatele, vedlejší kniha 

odběratele a vedlejší kniha dlouhodobého majetku. V knize dlouhodobého majetku je 

podrobně evidován majetek dle příslušných metodik a je souhrnně účtován na účty majetku 

v hlavní knize. V hlavní knize je rovněž možno ovládat  proces řízení cesty. 

 

Procesy řešené ostatními moduly SAP jsou přímo integrovány do obou hlavních 

knih. Zároveň je s finančním účetnictvím propojen controlling . Při účtování na vybrané 

účty (zpravidla výsledkové) se používají controllingové zakázky. 

 

Základní procesy řízené modulem FI v oblasti finančního účetnictví jsou: 

 

- dvouknihovost – IFRS a CAS; 

- jednotné saldo; 

- evidence a účtování majetku, odepisování majetku; 

- závěrkové práce; 

- řešení likvidity; 

                                                 
25 Enterprise resource planning/plánování a řízení firemních zdrojů. V integrační oblasti ERP jsou zahrnuty 
moduly SAP BW, MM, SD, CO, AM, FI, FI-TV, SEM, REM, SRM 
26 Mezinárodní účetní standardy 
27 České účetní standardy 
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- platební styk; 

- zhodnocení a financování, finanční deriváty; 

- řízení finančních rizik. 

 

V současné době je pod systémem SAP – ERP provozováno 14 modulů, které jsou 

vzájemně propojeny. Veškeré účetní zápisy ústí do Hlavní knihy.  

 

Banka – modul TR zajišťuje veškerý styk s bankovními ústavy. Základní procesy 

řízené modulem jsou: 

 

- platební styk – zpracování platebních příkazů, bankovních výpisů, 

zahraničních plateb; 

- peněžní trh – zpráva finančních toků u produktů peněžního trhu, jako jsou 

devizy, deriváty, termínované vklady, depozitní směnky, korporátní směnky a 

řízení úrokových nástrojů (úvěrů, půjček); 

- cenné papíry – agenda spojená se správou a držením cenných papírů. 

 

Investiční majetek – modul AM eviduje veškerý majetek společnosti. Zpracováním 

a následným zaúčtováním faktury, interní žádanky, ručního nebo hromadného dokladu se 

zařadí majetková položka do příslušné knihy. Výsledkem správné evidence veškerého 

majetku je výpočet účetních odpisů v účetních knihách a v daňových knihách výpočet 

daňových odpisů. 

 

Podnikový datový informační sklad – modul BW je databáze, ve které jsou 

shromažďována data z ostatních modulů SAP. BW ve Skupině ČEZ zahrnuje oblasti 

CIS, FIS a nově TIS (zákaznický, finanční a technický informační systém). Zpracovává 

různé analýzy dle potřeb vedení společnosti i běžných uživatelů a pomáhá optimalizovat 

procesy ve společnosti. Výstupy BW podporují strategické řízení fungují jako pomoc pro 

denní práci a pomáhají plnit legislativní a smluvní povinnosti. 

 

Materiálové hospodářství – modul MM řeší materiálový tok zásob od příjmu a 

zaúčtování dodavatelských faktur přes práci se žádankami, objednávkami a veškerou 

agendu skladového hospodářství. 
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Cestovní náhrady – modul FI-TV zpracovává agendu v oblasti zpracování 

pracovních cest, vyúčtování drobného nákupu, platebních karet a zasílání požadavků na 

provedení platby či změnu zaúčtování. 

 

Řízení projektů – modul PS řídí proces a tvorbu projektů. Sdružuje požadavky 

jednotlivých společností – obnova sítě, připojování zákazníků, přeložky, externí výstavba, 

provozování a další externí služby. Projekty jsou základní jednotkou jak z pohledu 

procesního, tak účetního a zastřešují uvedené procesy. V ekonomickém systému jsou 

základním účetní jednotkou společně se zakázkou. Projekty nejsou sledovány pouze jako 

stavební akce investičního programu, ale také dle výnosovosti nabízených produktů 

společnosti nebo činností, kde je nutné tyto činnosti sledovat z pohledu nákladů a výnosů, 

ale díky jiné struktuře účtování to není možné sledovat ve finančním účetnictví – nákup 

drobného majetku, výroba materiálu, evidenční projekty, finanční investice. 

 

Personalistika a mzdy – modul HR zpracovává data související s řízením lidských 

zdrojů. Agendu lze rozdělit do tří skupin: 

 

- personální – zastřešuje problematiku při náboru a výběru zaměstnance, nástup 

nového zaměstnance, pracovní smlouvy a změny v nich, vstupní lékařské 

prohlídky, školení zaměstnanců, studium a ukončení pracovního poměru; 

- mzdová – zastřešuje problematiku čerpání dovolené, potvrzení příjmů, 

výpočet mezd, docházku, potvrzení a doklady pro zaměstnance; 

- sociální – zastřešuje problematiku stravenek, penzijních fondů, životních 

pojištění a osobních účtů. 

 

Logistika – modul SD sdružuje databázi odběratelů a agendu služeb neenergetické 

povahy. Na základě objednávek jsou v modulu vystavovány odběratelské faktury a 

udržováno saldokonto odběratelů. Na základě splatnosti vystavených faktur lze provádět 

upomínání, penalizaci pohledávek, opravy faktur, dobropisy faktur, případně odpisy 

pohledávek. 

 

Controlling  – modul CO představuje nadstavbu nad finančním účetnictvím a 

zajišťuje organizační, technickou a procesní podporu pro tvorbu informací důležitých 
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v rozhodování managementu. Stěžejní činností je sestavování a vyhodnocování finančního 

plánu společnosti, kalkulace nákladů produktů a cenotvorba. 

 

 

Schéma 5 - Controllingové vazby na další procesy:  

 

Zdroj: Interní školící materiály Skupiny ČEZ 

 

 

Správa a řízení nemovitostí – modul REM zajišťuje správu kmenových dat budov, 

areálů, pozemků, nájemních jednotek a nájemních smluv. Podle účetního okruhu se lze on-

line propojit s kartou majetku v modulu AM. U nájemních smluv je v procesu 

vygenerována faktura, zaúčtována, vytištěna a zaslána odběrateli. Daň z nemovitostí – 

modul DN je plně integrován v modulu REM a řeší problematiku evidence pozemků, 

staveb, bytových a nebytových jednotek, které jsou v majetku společnosti, v rozsahu 

potřebném pro daň z nemovitostí28. Data v evidenci jsou použita k výpočtu a zúčtování 

daně, vytvoření daňového přiznání (řádné, opravné, dodatečné) a to buď v elektronické 

nebo tištěné formě. 

  

                                                 
28 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  
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Strategické ukazatele společnosti – modul SEM pracuje s metodou BSC – 

Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku). Jedná se o soubor 

technik pro podporu strategického řízení firmy. Tento přístup byl prezentován v USA v 90. 

letech 20. století autory Kaplanem a Nortonem. BSC umožňuje definovat strategii 

zvolením klíčových cílů a ukazatelů společnosti (KPI) pro měření stupně plnění těchto 

ukazatelů. Stupeň plnění je výsledkem porovnání skutečnosti s plánem a je vizualizován 

barevným semaforem a hodnotou skóre (% plnění). Cílem hospodaření společnosti je 

dobrý a vybalancovaný stav plnění všech oblastí (finance, zákazníci, procesy, 

zaměstnanci). Využití nadstavbových komponentů informačního systému SEM umožňuje 

měřit a vyhodnocovat hospodaření společnosti v několika rozměrech včetně navázání 

těchto ukazatelů na motivační systém zaměstnanců společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

4 Analýza účetních operací mezi zákaznickým informačním 
systémem a ekonomickým informačním systémem 

 
Zákaznický informační systém je systém obchodní a řeší pouze některé ekonomické 

zákonitosti. Uživatelé, kteří v zákaznickém systému pracují, jsou technici, obchodní 

zástupci, referenti obchodních kanceláří, referenti fakturace atd. z různých míst v ČR. Toto 

široké spektrum pracovníků, kteří mnohdy ani netuší, že účtují, dokáže správnými 

pracovními postupy vytvořit vstupní informace důležité pro vstup do ekonomického 

informačního systému, protože účetní případy a zaúčtování provádí systém automaticky. 

 
 

4.1 Operace prováděné v zákaznickém informačním systému a jejich 
přenos do ekonomického informačního systému 

 

4.1.1 Obecné informace 
 

Skupinu ČEZ tvoří několik firem pohybujících se na trzích s elektřinou v rámci 

České republiky. Obchodní činností se zabývá ČEZ Prodej, s.r.o. a jako distributor funguje 

ČEZ Distribuce, a.s. Obě jsou povinny účtovat podle Zákona o účetnictví29, všech 

daňových zákonů a dodržovat veškeré zásady podle platné legislativy ČR. Účtují 

v soustavě podvojného účetnictví a sestavují účetní závěrku. Součástí účetní závěrky je 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz přehledu o peněžních tocích a změnách vlastního 

kapitálu . Za celou Skupinu ČEZ je sestavována konsolidovaná účetní závěrka. Účetní 

závěrky a výroční zprávy musí být ověřeny auditorem. 

 

4.1.2 Zavedení zákazníka 
 

Pokud pominu takové samozřejmé atributy vztahu obchodníka se zákazníkem jako je 

korektnost vztahu, rovnost vztahu, vstřícnost a další, tak u hromadně obsluhovaných 

zákazníků jde hlavně o to, zvládnout tento velký objem obchodních vztahů s minimálními 

náklady při zachování vysoké kvality obsluhy.  

 

                                                 
29 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví – poslední novelizace ve znění zákona č. 304/2008 Sb. s účinností od 1. 
1. 2009 
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V současné době již není nutné, aby zákazník byl při tvorbě smlouvy nebo jejím 

podpisu fyzicky přímo v kontaktu s pracovníkem. Většinu požadavků je možné vyřídit buď 

přes telefonní linku nebo zvolenou elektronickou komunikaci a smlouvu spolu s dalšími 

dokumenty následně zaslat k podpisu poštou. V posledních letech je nově nabízena služba 

virtuální obchodní kanceláře, která nabízí moderní a komfortní uživatelské prostředí, kde 

mají zákazníci z řad maloodběru dokonalý přehled o službách spojených s elektrickou 

energií. Najdou zde přehled svých odběrů, záloh a plateb. Svůj účet za elektřinu mohou 

spravovat pohodlně z domova podobně jako internetové bankovnictví a mají zde on-line 

přehled jak o zavedených smluvních údajích, tak i o smluvně zavedených sazbách a 

tarifech, které si mohou na základě vlastního výpočtu spotřeby operativně měnit. 

 

Zavedení správných smluvních údajů a technických dat do zákaznického systému je 

klíčovou činností, která se následně prolíná do všech návazných procesů. Nejdůležitějšími 

objekty pro zúčtování jsou odběrné místo (obsahuje typ sazby a tarifu), přístroj a smlouva 

(obsahuje klíč controllingové zakázky a poskytovatele služby). Nejdůležitějším objektem 

pro fakturaci je smluvní účet (obsahuje atribut nalezení účtu a účetní okruh). 

 

Pro zápis do datových struktur controllingu je důležitá zakázka. K odvození zakázky 

dochází při přihlášení, kdy v systému vzniká smlouva. Při přihlášení dojde k dohledání 

atributů z kmenových dat pro odvození zakázky. Přiřazení zakázek se provádí podle 

nastavené sady přesně definovaných atributů. Odvozované zakázky jsou rozděleny do 

několika skupin podle typu zákazníka a společnosti, přičemž v každé skupině jsou zakázky, 

pro jejichž odvození se používá stejná sada atributů. Odvození je odlišné v prodejní 

společnosti a v distribuční společnosti. Odvození algoritmu výpočtu se provádí úplně na 

počátku, než se začnou odvozovat jednotlivé atributy. Současně se provádí kontrola, zda 

jsou všechny atributy vyplněny a zda pro kombinaci atributů existuje v systému zakázka. 

Při nezadání povinných atributů není možné proces přihlášení dokončit a smlouvu 

v systému verifikovat. 

 

Proces přihlášení propojuje smluvní údaje (obchodní partner, smluvní účet) 

s daty technickými (odběrné místo, místo spotřeby). 
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Schéma 6 - Hierarchie propojení kmenových a smluvních dat: 

 

 

Zdroj: Autorka podle Interních školících materiálů Skupiny ČEZ  

 

4.1.3 Faktura a vznik pohledávky 
 

Každodenním účetním výstupem ze zákaznického informačního systému je faktura. 

Fakturace v SAP – CIS je rozdělena na proces zúčtování a fakturace. 

 

Proces zúčtování vypočítá z odečtených naměřených dat podle nastavené sazby 

cenu za část obchodní a část distribuční a vytvoří zúčtovací doklad a komunikační 

strukturu pro statistiku prodeje.  
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Schéma 7 - Grafické znázornění výpočtu zúčtovacího dokladu: 

 

 

 

Zdroj: Autorka podle Interních školících materiálů Skupiny ČEZ 

 

 

Proces fakturace zpracovává zúčtovací doklady a vytváří účetní doklady pro 

pohledávky ve fakturách, případně dobropisy, zúčtovává přijaté zálohy, dopočte daně a 

poplatky, vytváří tiskové doklady a plány záloh na další období. Výsledkem je vytištěná 

faktura a vytištěný platební kalendář na další období, které jsou společně zaslány 

zákazníkovi poštou. Procesy na sebe plynule navazují. 

 

Zpracování probíhá v nočních hodinách dávkově dle navolených kritérií. V obou 

procesech jsou uplatněny automatické kontroly věrohodnosti. Doklady, které nevyhoví 

kontrole, jsou vytříděny a připraveny k manuálnímu prověření, případně opravě. 
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Schéma 8 - Návaznost procesů při vystavení faktury : 

 

 

 

Zdroj: Autorka podle Interních školících materiálů Skupiny ČEZ 

 

Současně probíhá příprava dat pro zaúčtování. Podle nastavených parametrů na 

kmenových datech a datech sazby je vytvořen účetní doklad pro zaúčtování do účetnictví a 

pro přenos do CO. V účetním dokladu jsou uložena veškerá data nutná pro zaúčtování, 

včetně čísla zakázky. 

 

Na všechny operace, které mají účetní charakter, je nastaveno automatické 

zaúčtování. Ke všem účetním operacím – fakturovaným položkám je připravena tabulka, 

která definuje hlavní a dílčí operace a další atributy, na jejichž základě se pak odvodí účet            

pro zaúčtování do FI. Za převodníkovou tabulku jsou zodpovědní metodici modulu CIS a 

FI. 

 

Účtování DPH30 u dobropisu - dobropis vystavený pro plátce DPH je nejprve 

zaúčtován na pomocný účet DPH (343 999). Potvrzením doručenky dojde 

k automatickému přeúčtování DPH z pomocného účtu DPH (343 999) a speciálního 

daňového kódu (Y) na řádný účet a správný daňový kód (E). Na základě této operace 

vstoupí účetní případ do daňového přiznání společnosti – tedy ve zdaňovacím období, ve 

kterém byl daňový dobropis doručen plátci. Dobropis vystavený pro neplátce se 

automaticky účtuje rovnou na příslušný účet DPH. Aby bylo v hlavní knize patrno, 

                                                 
30 Daň z přidané hodnoty 
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z kterých částek a z kterých dokladů je tvořen zůstatek účtů (343 999), vyrovnávají se 

položky na stranách MD a D (spojují se číslem vyrovnávacího dokladu).  

 

Tabulka 2 - Vazba na účet podle nastavené struktury dat: 

 

Data Struktura Možnosti 

Účet 311 
Účetní okruh smluvní účet a smlouva 3100 / 1200 
Obor smlouva elektřina vždy E1 
Atribut účtu smluvní účet a smlouva 01 – VO 

02 – MOP 
03 – MOO 

Hlavní operace řídí jí spuštění fakturačního programu 100 – periodické zúčtování 
200 – konečné zúčtování 
300 – manuální zúčtování 

Účty 601 nebo 602 
Dílčí operace složky sazby sazba na obchod (silová elektřina 601) 

sazba na distribuci (regulované platby 602) 

Účet 343 vazba je nastavena u účtu tržeb prostřednictvím kódu daně  

 

Zdroj: Autorka podle Interních školících materiálů Skupiny ČEZ 

 

Pro velký objem dat nejsou data do účetnictví přenášena po jednotlivých položkách, 

ale jsou součtována dle určených parametrů systému. Součtování se provádí podle těchto 

parametrů: 

 

- klíč odsouhlasení – označení dávky, pod kterým je spuštěn proces fakturace; 

- účetní okruh; 

- obor; 

- číslo účtu hlavní knihy; 

- datum - do jakého období se data zaúčtují. 

 

Údaje z CIS do FI se přenášejí hromadně, agregace se provádí podle předem 

definovaných požadavků vždy nočním zpracováním. Každý den ve stanovenou dobu se 

automaticky uzavírají účtovací klíče a data jsou automatizovaně přenesena do FI. Na 
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základě tohoto přenosu se aktualizují zůstatky na účtech hlavní knihy. Pro mimořádné 

případy nebo opravy je možné provádět uzavření klíčů a odeslání do FI také individuálně. 

 

Schéma 9 - Nalezení účtu pro zaúčtování do FI: 

 

 

Zdroj: Autorka podle Interních školících materiálů Skupiny ČEZ 

 

U většiny našich zákazníků je faktura vystavována jednou ročně, u kategorie 

zákazníků VO jednou měsíčně. Pro krytí jejich spotřeby v rozmezí fakturačního období 

slouží zálohy. V modulu BI lze rovněž provádět opravné faktury – daňové vrubopisy a 

dobropisy. 

 

Statistické údaje počtu analytických účtů: 

 

- pro účtování tržeb z titulu prodeje elektřiny se používá 35 analytických 

účtů; 

- pro účtování tržeb z titulu distribuce elektřiny se používá 50 analytických 

účtů. 
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Tabulka 3 - Příklad účetních operací: 

 

ÚČETNÍ OPERACE MD D 

Zaúčtování pohledávky a tržby z titulu prodeje elektřiny 311 601 

Zaúčtování pohledávky a tržby z titulu distribuce elektřiny 311 602 

Proúčtování DPH na výstupu 311 343 

Proúčtování Daně z elektřiny 311 345 

Zaokrouhlení na faktuře - kladné 311 648 

Zaokrouhlení ve faktuře - záporné 548 311 

 

Zdroj: Autorka podle účetní osnovy 

 

Vzor účetní osnovy pro zaúčtování tržeb je přiložen v příloze. 

 

4.1.3.1 Typy faktur 
 

V souladu s Energetickým zákonem31  musí být faktura rozdělena na dvě části: 

 

- distribu ční – položková kalkulace za jednotlivé regulované platby za 

dopravu elektřiny; 

- obchodní – položková kalkulace za silovou elektřinu. 

 

Podle typů smluv, které jsem popisovala výše můžeme mít několik typů faktur: 

 

- faktura za dopravu elektřiny – obsahuje pouze distribuční část; 

- faktura za elektřinu – obsahuje pouze obchodní část; 

- faktura za sdružené služby – obsahuje část distribuční i obchodní. 

 

 

 

 

                                                 
31 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích č. 458/2000 Sb. 
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4.1.3.2 Druhy faktur 
 

Jednotlivá faktura – faktura za jedno místo spotřeby, zákazník platí samostatně na 

tento odběr zálohy a v zúčtovací faktuře jsou od celkové částky fakturace zálohy odečteny. 

Tento typ faktury je vhodný pro zákazníka s malým počtem odběrných míst. 

 

Souhrnná faktura – je pouze sumarizací faktur jednotlivých míst spotřeby, která 

jsou vyfakturována v průběhu jedné fakturační oblasti. Souhrnná faktura-krycí list není 

daňovým dokladem, tím je každá dílčí faktura, která je součástí souhrnného dokladu. 

Zaplacené zálohy jsou odečteny od celkové fakturace vždy za jedno odběrné místo 

samostatně na konkrétní faktuře. Tento typ faktury je vhodný především pro zákazníky, 

kteří mají více míst spotřeby. 

 

Sloučená faktura – je daňovým dokladem a sdružuje fakturaci více míst spotřeby 

v rámci jedné fakturační oblasti. Zaplacené zálohy jsou odečteny za všechna odběrná 

místa, která jsou vyfakturována ve sloučené faktuře. Tento typ faktury je vhodný pro 

zákazníky s větším počtem míst spotřeby. 

 

Agregovaná faktura – jedná se o zvláštní typ faktury se specifickým postupem 

účtování. Používá se u konečného zákazníka napojeného z regionální distribuční sítě, který 

má sjednanou smlouvu o sdružené dodávce elektřiny s jiným obchodníkem. Pro 

distributora se jeví jako ztracený zákazník se zvláštním příznakem pro zpracování. Mezi 

obchodníkem a distributorem je sepsána dohoda o poskytování služeb. Faktura za 

distribuci je tedy vystavena obchodníkovi, a ten následně vystaví zákazníkovi jednu 

fakturu za sdružené služby.   

 

V procesu fakturace je vystaven podklad k fakturaci  (bez DPH), který je 

zablokován proti tisku. Tyto podklady jsou automaticky na konečném zákazníkovi 

vyrovnány. Veškeré úhrady faktur či záloh probíhají na deregulačním účtu obchodníka, 

který je v systému CIS založen. Agregovaný platební kalendář a faktury jsou daňovými 

doklady. V rozhodný den je spuštěn proces agregace, který provede zpracování podkladů a 

výpočet agregované faktury na deregulačním účtu obchodníka. 
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Tabulka 4 - Přehled účetních operací u agregované faktury: 

 

ÚČETNÍ OPERACE MD D 

Vystavení faktury na konečném zákazníkovi 395 800 602 xxx 

Automatické vyrovnání faktury na konečném zákazníkovi 602 970 395 800 

Založení předpisu agregované faktury na účtu obchodníka 

DPH 

311 xxx 

311 xxx 

602.972 

343 519 

Vznik tiskového dokladu agregované faktury a zúčtování 

zaplacených záloh 

324 xxx 311 xxx 

 

Zdroj: Autorka podle účetní osnovy 

 

Sledování správnosti fakturace a zaúčtování – účty 602 970 a 602 972 musí být 

vyrovnány. 

 

Vzory faktur a platebních kalendářů jsou přiloženy v příloze. 

 

4.1.3.3 Daňové doklady a jejich archivace 
 

Vystavená faktura musí mít všechny daňové náležitosti, které udává zákon o DPH32, 

a to především obchodní jméno, sídlo a místo podnikání plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, a jeho daňové identifikační číslo. Tytéž údaje musí být uvedeny na 

faktuře o plátci, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje. Další náležitosti faktury jsou 

pořadové číslo dokladu, rozsah a předmět zdanitelného plnění, datum vystavení dokladu, 

datum uskutečnění zdanitelného plnění, výše ceny bez daně celkem, sazba daně, výše 

vypočtené daně a částka celkem na faktuře. 

 

Daňovými doklady jsou faktury za jednotlivá místa spotřeby, sloučené faktury, 

agregované faktury a platební kalendáře (jedná se o daňový doklad, který má všechny 

náležitosti daňového dokladu s výjimkou data zdanitelného plnění a data přijetí úplaty)33 

 

                                                 
32 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – náležitosti u tohoto typu obchodu upravuje § 28 
33 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – náležitosti § 28, odst. 9 
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Plátce daně je povinen uchovávat všechny daňové doklady po dobu 10 let od konce 

zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Pro archivaci daňových 

dokladů se využívá elektronický archív dokumentů, který obsahuje veškerou 

korespondenci uskutečněnou pomocí hromadných tisků a on-line tisků z fakturačního 

programu SAP-CIS. Archív uchovává přesnou kopii dokumentu. 

 

4.1.3.4 Plány záloh na příští období 
 

Na základě zúčtování tohoto období je za dané odběrné místo dopočtena podílem 

délky období předpokládaná spotřeba pro příští období a ze smluvních údajů odvozeny 

cykly záloh, které mohou být: 

 

- měsíční – plán na 11 předpisů záloh; 

- dvouměsíční – plán na 6 předpisů záloh; 

- kvartální – plán na 4 předpisy záloh; 

- pololetní – plán na 2 předpisy záloh; 

- roční – 1 předpis zálohy. 

 

K částce je dopočteno DPH a poté rozdělena poměrem na počet vystavených 

platebních kalendářů. Nejnižší možná částka generované zálohy je 100,- Kč.  

 

4.1.4 Platby 
 

Navazující proces na vystavení faktury a platebního kalendáře je její úhrada, 

případně vyplacení přeplatku. Zpracování plateb, tedy inkasaci dodávek elektřiny a všech 

služeb, které s touto dodávkou souvisí, je řešeno v modulu Saldokonto34. Zde se kompletně 

provádí párování plateb z bankovních výpisů, poukázek A, SIPO a přiřazení platby 

zákazníkům. 

Pracovníci zodpovídají za vedení saldokonta jednotlivých zákazníků, a to v oblasti 

obchodních pohledávek, úroků z prodlení, nezúčtovaných záloh. Těmto saldokontům jsou 

přiřazeny účty v FI. Saldokonto je zodpovědné za správnost výše zůstatků na těchto účtech. 

                                                 
34 Modul FI-CA – smluvní účet pohledávek a závazků 
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S vedením pohledávek je úzce spjat výpočet a účtování opravných položek, které jsou 

v modulu také zpracovávány. 

 

4.1.4.1 Způsoby placení 
 

Inkasní způsob placení – zákazník si sám sjednává tento způsob placení u 

peněžního ústavu. Smlouvy pro přímé inkaso jsou uzavřeny pro tyto bankovní ústavy: 

Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB. Zákazník  dává svolení k inkasu ze svého účtu 

ve prospěch účtů vedených prodejní a distribuční společností. Při tomto způsobu placení 

jsou před splatností faktur a záloh vytvořeny dávkové soubory pro inkaso a předány na  

Centrální platební styk, který zprostředkuje předání peněžním ústavům. Tento typ placení 

je z pohledu chybovosti a počtu nepřiřazených plateb nejvýhodnější. 

 

Úhrada platby zákazníkem – zákazník musí sám iniciovat úhradu, kterou provádí 

na základě obdržené faktury nebo platebního kalendáře. V tomto případě je možné provést 

úhradu dvojím způsobem: 

 

- příkaz k úhradě – zákazník má v systému naveden účet a platí na základě 

doručeného platebního kalendáře a vyučtovací faktury. Přeplatek vzniklý 

z fakturace se vrací inkasem na účet zákazníka. Vzhledem k tomu, že všechny 

zálohy mají stejný variabilní symbol po celé fakturační období, je možno 

využívat způsobu placení trvalým příkazem; 

- složenka – zákazník nemá v systému naveden účet a placení probíhá na 

základě doručeného platebního kalendáře a vyučtovací faktury, jejichž 

součástí je vždy složenka. Přeplatek je vyplacen prostřednictvím poukázky B. 

Tento typ placení je z pohledu chybovosti a počtu nepřiřazených plateb 

nejrizikovější. 

 

SIPO – způsob placení pouze pro platby záloh, který je určen pro zákazníky 

kategorie MO. Jedná se o zvláštní typ inkasního způsobu placení prostřednictvím České 

pošty. SIPO je řešeno jako centrální varianta s předáváním souboru do jednoho 

zpracovatelského centra (VAKUS Vítkov). SIPO je  provozováno vůči České poště formou 

předání celého kmene dat. Platby jsou přijímány a zpracovávány denně. Platby přicházející 

z České pošty mají uvedeno ve variabilním symbolu spojovací číslo SIPO zákazníka. 
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Z důvodů rovnoměrnosti a minimálního možného počtu položek ve změnovém řízení na 

Českou poštu jsou požadovány u zákazníků se způsobem placení SIPO měsíční zálohy. 

V případě nedoplatku na vyučtovací faktuře je zákazníkovi zaslána faktura se složenkou. 

Přeplatek je vyplacen prostřednictvím poukázky B. 

 

4.1.4.2 Zpracování přijatých plateb 
 

V útvaru Centrálního platebního styku jsou denně přijímány všechny bankovní 

výpisy ze všech bankovních ústavů, se kterými je uzavřena smlouva. Útvar CPS zodpovídá 

za jejich každodenní nahrávání a zaúčtování do modulu FI. Zprávu o nahrání bankovních 

výpisů je útvar CPS povinen neprodleně sdělit pracovníkům Saldokonta. Útvar CPS rovněž 

zodpovídá za inventarizaci těchto účtů vztahujících se k bankovním výpisům. 

 

Při vzniku distribu ční společnosti byl otevřen jeden nový bankovní účet 

v Komerční bance pro inkaso plateb za elektřinu. Při vzniku prodejní společnosti bylo 

otevřeno sedm nových bankovních účtů – vždy jeden účet pro inkaso plateb MO a jeden 

účet pro inkaso plateb VO v Komerční bance, České spořitelně a ČSOB. V Komerční 

bance je pak otevřen ještě jeden účet pro platby v EURO. 

 

Platby vyplývající z prodeje elektřiny jsou přesměrovány z FI do FI-CA 

prostřednictvím spojovacích účtů. Toto účtování odpovídá celkové koncepci zpracování 

bankovních výpisů. Prvotní účtování proběhne na základě převzetí bankovních výpisů 

v CPS. Zde se účtuje na účet banky (221 xxx) proti spojovacímu účtu (327 xxx). Při 

párování plateb v FI-CA se generuje účetní zápis na spojovací účet (327 xxx) a účet 

zákazníka. Takto vedené účtování zprůhledňuje tok plateb. Tyto spojovací účty musí vždy 

ke konci roku vykazovat nulové zůstatky. 

 

Za správnost spojovacích účtů zodpovídají pracovníci Saldokonta. Kontrola a 

vyrovnání spojovacích účtů je prováděna denně. Jedná se o kontrolu statusu dávek plateb, 

storno platebních běhů nerealizovaných příkazů do banky, zjištění a opravy položek 

chybně propadajících na spojovací účty (peníze na cestě, poplatky bance aj.). 
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Schéma 10 - Zpracování plateb – příjem: 

 

 

Zdroj: Autorka 

 

 

Pravidla automatického přiřazování: 

 

- v případě, že je nalezena pohledávka, ke které platba patří a uhrazená částka 

je menší nebo rovna pohledávce - platba je přiřazena v plné výši; 

- v případě, že je nalezena pohledávka, ke které platba patří a uhrazená částka 

je vyšší než pohledávka - platba je přiřazena do výše pohledávky, zbývající 

část je přiřazena na účet zákazníka jako platba navíc; 

- v případě, že u zákazníka není nalezena pohledávka - platba je přiřazena na 

účet zákazníka jako platba navíc (není-li platba přiřazena automaticky, 

provádí se při ručním zpracování); 

- ukončený odběr – platby za ukončený odběr zákazníka jsou vždy vráceny 

zpět. 
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Nepřiřazené platby - jedná se o platby, které se nespárovaly automaticky na předpis 

účtu zákazníka z důvodu chybného variabilního symbolu nebo rozdílné výše úhrady. 

Platby je nutno ručně identifikovat, a to buď z dostupných prostředků (bankovní výpis, 

částečná platba na uvedený variabilní symbol, dle souboru naskenovaných A poukázek), 

nebo písemným požadavkem na peněžní ústav, který následně kontaktuje zákazníka.  

 

4.1.4.3 Vyplacení plateb a tvorba zásilek 
 

Modul Saldokonto zajišťuje kompletně tvorbu zásilek a vrácení plateb pro všechny 

kategorie zákazníků. Zásilky do banky u inkas a přeplatků se vytvářejí tři dny před 

splatností vyučtovacích a zálohových faktur. Splatnost je standardně stanovena na 14 dní 

od vystavení faktury.  

 

Platební běh se spouští nejprve jako simulační. Po ukončení simulačního běhu se 

zkontroluje správnost vytvořeného souboru. V případě zjištění chyb v souboru je možnost 

provést opravy a následně spustit ostrý běh – vytvoření konečné zásilky do banky. 

 

Zásilky jsou samostatně vytvořeny pro: 

 

- inkasa faktur a záloh; 

- přeplatky do peněžních ústavů; 

- přeplatky zasílané B poukázkami; 

- Českou poštu – SIPO. 

 

Platební běhy B poukázek - soubory pro vyplácení přeplatků konečným 

zákazníkům prostřednictvím poukázek B jsou zasílány na Českou poštu. Pro tuto výplatu 

přeplatků je potřeba zajistit dostatečné množství finančních prostředků na straně 

Centrálního platebního styku (CPS) na podúčtech prodejní a distribuční společnosti. 

V případě, kdy je nedostatečné množství finančních prostředků pro výplatu přeplatků 

zákazníkům, provede CPS převod z hlavního účtu prodejní a distribuční společnosti na 

podúčty energie. Poukázky B se netvoří v případě, že částka přeplatku je vyšší než 25.000,- 

Kč a nižší než 100,- Kč. 
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Neprovedené příkazy a inkasa – v případě, kdy platba nebyla realizována je 

útvarem CPS denně zasílán soubor, který zahrnuje jak neprovedené inkasní příkazy, tak 

neprovedené vratky. U neprovedených přeplatků jsou v saldokontu stornovány platební 

běhy. Touto operací dochází k účtování na spojovacích účtech (327 xxx). Po opravě adresy 

nebo bankovních údajů je platba znovu zahrnuta do platebního běhu. 

 

SIPO – soubor předpisů záloh pro Českou poštu, které jsou následně tištěny na 

inkasních lístcích zákazníků České pošty. Termín dodání souboru na Českou poštu je vždy 

25. den v měsíci. Zákazník obdrží inkasní lístek České pošty do své schránky vždy 7. 

kalendářní den v daném měsíci. Na inkasním lístku má uvedenou doporučenou splatnost, ta 

je stanovena vždy do 25. v daném měsíci a doba platnosti inkasního lístku je do posledního 

dne v měsíci. Zákazník tedy může platbu uhradit na České poště do konce měsíce. 

Zaplacené platby Česká pošta zpracuje a poukáže na naše účty do 3 dnů od přijaté platby. 

Tyto soubory plateb jsou průběžně každý den nahrávány a párovány. 

 

Schéma  11 - Zpracování plateb – vyplácení: 

 

 

Zdroj: Autorka 
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4.1.4.4 Zápočty 
 

Na základě smluvních podmínek a provedeného odečtu elektroměru je vystavena 

zákazníkovi vyučtovací faktura za elektrickou energii. Pokud se v této faktuře vyskytne 

nesrovnalost, chyba nebo závada, dojde k reklamaci a vystavení další rozdílové (opravné) 

faktury. Původní faktura zůstává v platnosti a zároveň je platná i faktura nová. Proto 

je proveden automatický zápočet nevyplaceného přeplatku a neuhrazeného nedoplatku, 

ihned po vystavení rozdílové faktury. Zápočet není proveden, pokud přeplatek na 

reklamované faktuře je již vyplacen nebo nedoplatek uhrazen. A pokud obě faktury jsou 

přeplatkové nebo obě nedoplatkové. 

 

Pokud zákazník má na svém účtu platbu k dobru, v průběhu procesu fakturace je mu 

tato automaticky zaúčtována do vyučtovací faktury stejně jako zálohová platba. 

 

Automatizované zápočty – v rámci úspory nákladů při zpracování plateb je 

automaticky zablokováno vyplacení přeplatku vyučtovací faktury do 100,- Kč a nedoplatky 

do 100,- Kč se nepožadují k úhradě. Tyto prostředky jsou převedeny do následující 

fakturace, zákazník je informován na faktuře. U fakturace konečných účtů se zákazníkovi 

vrací vše a nepožaduje se zaplacení do 10,- Kč. Pracovníky Saldokonta je proveden jednou 

za měsíc odpis těchto částek v podobě haléřového vyrovnání. 

 

4.1.5 Měsíční závěrka 
 

Důležitým rozdělovacím prvkem z pohledu účetnictví je měsíční závěrka . Jednotlivé 

kroky jsou řešeny v harmonogramu zpracování napříč různými moduly tak, aby na sebe 

vzájemně navazovaly. V CIS je závěrka spojená s ukončením fakturace zákazníků 

kategorie VO kontrolou, zda všechny zvalidované odečty jsou vyfakturovány. Většinou je 

to jedenáctý kalendářní den. Následně je spuštěn požadavek na uzavření účtovacích klíčů a 

uzavření období. Data jsou automatizovaně přenesena do FI. 

 

Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu vystavit fakturu pro zákazníka kategorie VO do 

konce měsíční závěrky, je z CIS vystaven podklad pro ruční zaúčtování dohadné položky 

do FI. Dle zásad unbundlingu jsou zvlášť zasílány podklady na jednotlivé účetní 

útvary společností ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. 
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Sumární výstupy z měsíční závěrky CIS obsahují pohledávky a závazky v členění 

podle jednotlivých účetních okruhů a nákladových středisek. Je to skutečný stav 

pohledávek a závazků, tak jak jej eviduje a zaznamenává zákaznický informační systém. 

Obraz zaúčtování je promítnut v hlavní knize a musí navazovat na výsledky závěrky. 

 

Po provedení kontrol vyrovnanosti spojovacích účtů, přecenění pokladen, bank, 

pohledávek a závazků, výpočtu a zaúčtování nevyfakturovaní elektřiny a ztrát je provedeno 

uzavření období v FI. 

 

4.2 Přenos dat mezi obchodem a distribucí 
 

Samostatnou kapitolou a důležitým výstupem z CIS je report pro vykázání 

prodaných distribučních služeb v rámci sdružené dodávky z obchodní společnosti do 

společnosti distribuční. Tento report slouží jako podklad pro vzájemné vypořádání a 

kontrolu rozdělení tržeb u zákazníků kategorie MO, kde zaúčtování probíhá na účetní 

okruh obchodníka.  

 

DUZP35 je u faktur vystavených pro zákazníky kategorie MO vždy aktuální den, tedy 

fakturace je ukončena posledním dnem měsíce. Report je spuštěn třetí následující pracovní 

den v nočním zpracování. Následně probíhá vzájemné odsouhlasení a přenos do FI. Vše 

musí být ukončeno před spuštěním měsíční závěrky. Jediným řešením pro bezchybné 

rozdělení jsou správně zadaná kmenová data a smluvní údaje.  

 

Přesto, že obě společnosti využívají identický systém pro řízení dat zákazníků, 

vznikají v reportu chyby a odchylky, které jsou způsobené různým detailem struktury 

požadovaných výstupů. Distributor je vázán povinností sestavování regulačních výkazů 

v daleko detailnější struktuře než obchodník. Především se jedná o následující rozdíly: 

 

- sdružená dodávka je u obchodníka účtována na účet (602 290), v rámci 

distribuce se účet dále člení na jednotlivé analytiky účtu 602 pro každou 

regulovanou položku. Rozdělení probíhá se stejným algoritmem, ale po 

                                                 
35 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
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jednotlivých položkách. I haléřové rozdíly při zaokrouhlení na položce můžou 

v celkové kumulaci přinést nezanedbatelný rozdíl; 

- struktura zakázek je u obchodníka v mnohem hrubší struktuře, nejde na 

detail; 

- jednotlivé účty a objekty obchodníka nejsou a ani nemohou být zablokovány 

proti manuálním úpravám; 

- chybně zaveden kmenový záznam důležitý pro správné určení zakázky. 

 

Správnost zaúčtování si zjišťují obě společnosti ještě doplňkovými kontrolami a 

případně ruční korekturou z externích podkladů. Protože pokud se kmenová data opraví, 

nedojde k opravě dat v reportu do minulosti. 

 

4.3 Zefektivnění kontrolních mechanismů 
 

SWOT analýza převodu dat mezi zákaznickým informačním systémem a 

ekonomickým systémem 

 

Silné stránky: 

- plně automatizovaný proces, jednotliví pracovníci nemusí znát zásady 

účtování a účty v účtové osnově, všechny souvislosti jsou nadefinovány uvnitř 

zákaznického informačního systému; 

- údržbu a parametrizaci zajišťují pouze dva lidé; 

- každodenní automatický přenos do ekonomického informačního systému; 

- denní vyhodnocení ekonomických ukazatelů. 

 

Slabé stránky: 

 

- obtížná kontrola při takovém objemu dat; 

- obtížné dohledávání detailu v kumulovaných datech; 

- nejsou vytvořeny křížové kontroly až do detailu kmenových dat, následná 

chyba je přenášena do dalších navazujících procesů.  
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Návrhy kontrol a zlepšení v jednotlivých oblastech: 

 

Zákaznický informační systém: 

 

- nastavení křížových kontrol při zavádění a následném ukládání jednotlivých 

atributů kmenových dat nebo smluvních údajů do systému. Neumožnit další 

krok v procesu dříve než bude nastavena správná hodnota. Automatizace 

propadu do následujících procesů. Pro zamezení ruční chybovosti 

doporučuji: 

⇒ nastavení automatické kontroly obchodní sazby oproti distribuční 

sazbě; 

⇒ při opravě nebo doplnění kmenových dat a smluvních údajů, 

nastavit automatický přenos oprav i do následných procesů; 

⇒ automatizace dotažení obchodních technických kmenových dat 

podle distribučních; 

⇒ automatizace propadu jakékoliv změny smluvních dat na jedné 

smlouvě (obchod) přímo do druhé (distribuce) a křížová kontrola 

zavedených sazeb a produktů; 

⇒ automatické ukončení stávajícího plánu záloh při vystavení 

periodické faktury a vystavení platebního kalendáře na nové 

období; 

⇒ po fakturaci provést automatické uzamčení profilů, které vstupují 

do agregace; 

⇒ nastavit automatickou kontrolu neregulačních scénářů při zavádění 

kmenových dat zákazníka; 

⇒ zasílání upomínek, informací o neprovedených inkasech apod. 

formou SMS nebo emailovou korespondencí; 

⇒ uživatelské definování kontrolních parametrů  v procesu zúčtování 

a fakturace. 

- provádění reportů, analýz a sestav již v podprocesech a upozorňovat na 

vytvořenou chybu přímo konkrétního pracovníka, následně správný postup 

předat do týmu; 
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- eliminace tvorby manuálních dokladů, přístupy delegovat na pověřené 

pracovníky. 

 

Ekonomický informační systém: 

 

- automatické nastavení správy jistin – nyní při založení jistiny není pracováno 

s datem trvání jistiny. Všechny jak krátkodobé, tak dlouhodobé se chybně 

účtují na účet dlouhodobých jistin. Dlouhodobá jistina by měla být 

přeúčtována automaticky z účtu dlouhodobých jistin 479 600 na účet 

krátkodobých  jistin 379 600 v měsíci, kdy její platnost bude kratší než 12 

měsíců. Nyní hlídáno ručně a následně přeúčtováno manuálním dokladem; 

- pro potřebu detailnějšího reportování smluvních pokut a požadavku vnitřního 

auditu na komplexní report smluvních poplatků rozdělit účet 315 na 

analytiky; 

- v systému jsou k dispozici chybné (neexitující) kódy bank, které lze kdykoliv 

chybně využít pro výplatu přeplatku nebo pro inkaso platby. Pokud se 

v platebním běhu objeví chybný kód banky, platební běh není CPS zpracován. 

Zamezit použití chybných kódů bank pro výplatu přeplatku a pro inkaso  – 

platební běh by je měl automatizovaně vyloučit ze zpracování do výjimek; 

- při generování předpisů záloh SIPO zajistit, aby při spuštění jiných 

požadavků v době účtování předpisů SIPO, se vždy správně zaúčtoval celý 

platební běh SIPO. To znamená, aby jiný požadavek spuštěný během účtování 

SIPO nebyl zaktivněn a předčasně neukončil požadavek na zpracování 

platebního běhu SIPO; 

- uživatelsky přístupná transakce pro získání seznamu kombinací hlavních a 

dílčích operací včetně vazeb na účtování v jednotlivých účetních okruzích; 

- vypustit párování podle čísla daňového dokladu na hlavičce. Čísla daňových 

dokladů se opakují a dochází k chybnému spárování na jiného zákazníka. 

Problematické je to hlavně u zákazníků kategorie VO, při měsíčním intervalu 

fakturace se v mnoha případech takto přiřazené platby chybně vyúčtují cizímu 

zákazníkovi; 

- eliminace manuálního účtování, přístupy delegovat na pověřené pracovníky. 
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5 Závěr 
 

Otevření trhu s elektrickou energií nezvratně změnilo podobu elektroenergetiky. Od 

roku 1996 se postupně podařilo jasně nastavit podmínky vzniku a řízení nových i 

stávajících subjektů v rámci České republiky. Rozdělení společností v rámci unbundlingu 

vyplývající z direktiv Evropské unie na dva samostatné právnické subjekty znamenalo u 

jednotlivých společností dodatečné náklady i v rámci informačních technologií.  

 

Ve své práci jsem se zabývala vazbou zákaznického informačního systému se 

systémem ekonomickým a dalšími ekonomickými návaznostmi z pohledu právního 

unbundlingu. Propojení a vzájemná závislost obou systému je staví na úroveň kompaktních 

celků. K jednotlivým oblastem jsem nejdříve zpracovala analýzu současné situace a postup 

v návazných procesech, v závěru následuje návrh opatření, které povedou k zefektivnění 

stávající situace ve společnosti. 

 

Doporučení, které by mohlo vyplývat z této práce, se týká především nastavení 

křížových kontrol přímo při zavádění a ukládání kmenových dat a smluvních údajů. 

Následné vyhledávání chyby při tak velkém objemu dat, který je v zákaznickém 

informačním systému denně zpracován, je velice zdlouhavé a pro společnost i nákladné. 

Domnívám se, že použité návrhy by mohly pomoci vyřešit úskalí, jímž jsou vystaveny 

velké energetické společnosti využívající srovnatelné informační systémy, navzájem spolu 

propojené.   


