


Vá!ená klientko, vá!en" kliente,

v#rámci zaji$t%ní spolehlivé, bezpe&né a#kvalitní dodávky 
elekt'iny do#Va$ich domov( provádíme pravidelnou kontrolu 
a#servis na$eho za'ízení v&etn% elektrom%r( 
a#také opis stavu &íselníku (ode&et). Ode&tené hodnoty 
zasíláme prost'ednictvím OTE (Operátor trhu s#elekt'inou) 
Va$emu vybranému dodavateli (obchodníkovi) elekt'iny 
k#periodickému vyú&tování (fakturaci). Pravideln!m 
fyzick!m ode"tem a#kontrolou m$%icího za%ízení se 
sna&íme p%edcházet p%ípadn!m nesrovnalostem p%i 
následn!ch vyú"továních.

Pokud nem(!ete ze záva!n"ch d(vod( za'ízení zp'ístupnit, 
je alternativou samoode"et (p'edání informace 
o#zobrazovaném stavu elektrom%ru ke#konkrétnímu dni), 
p'ípadn% odhad spot%eby. Nahlá$ení samoode&tu v#termínu 
p'ed fyzickou náv$t%vou na$eho zam%stnance nemá vliv 
na#realizaci této náv$t%vy. Samoode"et, p%ípadn$ odhad 
stav' (spot%eby) nelze z#d'vodu legislativních omezení 
akceptovat pravideln$, proto Vás &ádáme prioritn$ 
o#zp%ístupn$ní elektrom$r'.

D'vod náv(t$vy Va(eho odb$rného místa

Jak poznám zam$stnance )EZ Distribuce, a. s.?
Zam%stnanci )EZ Distribuce, a. s., jsou vybaveni 
slu!ebním pr(kazem, kter"m se musí na po!ádání 
prokázat. Pou!ívají p'edepsan" pracovní od%v 
s#ozna&ením spole&nosti a#ru&ní terminál pro sb%r dat. 
Nikdo z#na(ich zam$stnanc' nepot%ebuje vid$t 
faktury ani jiné doklady a#nepo&aduje &ádnou 
platbu.

Máte pochybnosti?
Obra*te se na bezplatnou kontaktní linku )EZ Distribuce 
800 850 860 a#ov%'te si identitu na$eho zam%stnance.

www.cezdistribuce.czLinka 800 850 860

 )EZ Distribuce  E.ON Distribuce  PREdistribuce

Kde p'sobíme:Zp'soby nahlá(ení samoode"tu:

�  Dle postupu zanechaného na míst% na$ím zam%stnancem
�  Zasláním vypln%ného koresponden&ního ode&tového 

lístku (bez poplatku)
�  E-mailem na info@cezdistribuce.cz
�  Prost'ednictvím Distribu&ního portálu (DIP)
� Telefonicky na bezplatnou linku 800 850 860

Pro rychlé vy'ízení si krom% ode&teného stavu &íselníku 
elektrom%ru p'ipravte také jméno, p'íjmení, adresu 
odb%rného místa nebo EAN (tyto údaje jsou sou&ástí 
ka!dého vyú&tování), p'ípadn% v"robní &íslo elektrom%ru.

TIP:  Nevíte, jak správn$ ode"íst stav elektrom$ru? 
Pr(vodce elektrom%ry a#podrobné informace 
k#ode&t(m naleznete na www.cezdistribuce.cz v#&ásti 
Technické info.

Kdo je distributor a#kdy ho pot%ebuji?

Hlavním úkolem distributora je zaji$*ovat v$em klient(m bezpe&nou a#spolehlivou dodávku elekt'iny, 'ídit provoz distribu&ní 
soustavy, provád%t její pravidelnou údr!bu, odstra+ovat p'ípadné poruchy a#distribu&ní soustavu dále rozvíjet. Va$ím místn% 
p'íslu$n"m provozovatelem distribu&ní soustavy je na základ% platné licence spole&nost )EZ Distribuce, a. s. Distributor je 
dan" adresou Va$eho odb%rného místa, distributora nelze m%nit. Pokud jste nap'. zm%nili svého obchodníka (dodavatele), tak 
technické úkony, kontrolní a#ode&tovou &innost nebo odstra+ování poruch provádí i#nadále na$i zam%stnanci. Umo!n%te jim 
prosím p'ístup.
Pot%ebujete nahlásit poruchu, zjistit "asy spínání nízkého tarifu, sd$lit polohu na(ich sítí nebo si nevíte rady 
s#nov!m p%ipojením? Nav(tivte na(e webové stránky www.cezdistribuce.cz nebo nás kontaktujte.



Zaregistrujte se na DIP.CEZDISTRIBUCE.CZ a#získejte:

 
www.cezdistribuce.czLinka 800 850 860

Kdy je t%eba kontaktovat svého obchodníka (dodavatele):

Pot'ebujete-li 'e$it po!adavky t"kající se plateb, zm%n smlouvy, p'evodu odb%ru na nového odb%ratele &i ukon&ení odb%ru, 
pak je nutné se obrátit na svého obchodníka.

Kdo je Va$ím obchodníkem, zjistíte snadno ze smlouvy, p'edpisu záloh nebo následného vyú&tování. Na t%chto dokladech 
naleznete také své údaje pro komunikaci, jako nap'. EAN (18místn" identifikátor odb%rného místa).

Distribu"ní portál (DIP)
je webov! portál distributora, 
kter! Vám p%es webové rozhraní 
umo&*uje spravovat Va(e odb$rné 
místo.

Co DIP nabízí?
�  on-line p%ehled a#správu Va(eho odb$rného 

místa
�  aktuální "asy spínání HDO
�  termíny plánovan!ch odstávek
�  zadání samoode"tu
�  technické údaje k#odb$rnému místu
�  historii spot%eby
�  mo&nost podávat &ádosti a#sledovat jejich 

vy%ízení

Jak je to s#vlastnictvím za%ízení?

Distributor zaji$*uje servis ve'ejného rozvodu sít%, 
p'ípojek, hlavních domovních nebo spínacích sk'íní, 
dále instaluje, kontroluje a#ode&ítá m%'icí za'ízení 
(elektrom%r) a#spínací prvky a#opat'uje za'ízení 
plombami.

Klient si na své náklady po'izuje a#udr!uje 
elektrom%rov" rozvád%&, hlavní jisti& p'ed 
elektrom%rem, hlavní domovní vedení a#ve$kerou 
domovní elektroinstalaci.

Legenda
HDS hlavní domovní sk'í+
ELM elektrom%r
HDO  hromadné dálkové ovládání 

(spínací prvek pro 'ízení spínání nízkého tarifu 
u#dvoutarifov"ch distribu&ních sazeb nap'. pro 
bojler nebo elektrické topné spot'ebi&e)

ELM
JISTI!

HDS

P!ípojka

Ve!ejn" rozvod
elekt!iny 
(sloupy, vedení)

Hlavní 
domovní 
vedení

Hlavní 
jisti# p!ed
elektrom$rem

Elektrom$rov"
rozvád$#

12345 HDO

Ilustra"ní obrázek
odb$rného místa

Setkali jste se s#v!padkem dodávky 
elekt%iny? Chceme Vás informovat.

Sjednejte si bezplatnou slu!bu zasílání e-mail( 
o#plánovan"ch odstávkách a#SMS s#p'edpokládanou 
dobou odstran%ní poruchy.
 
www.cezdistribuce.cz/sluzba


