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Samoobslužný internetový portál
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SKUPINA ČEZ

Co je to Distribuční portál?
Distribuční portál (DIP) je webový portál distributora určený k obsluze požadavků
klientů na distribučním území provozovatele distribuční soustavy společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
Umožňuje klientovi zadávat distribuční požadavky, nabízí jednoduchý přehled již
zadaných požadavků a informace o aktuálním stavu zpracování.
Pro snadnou orientaci v prostředí portálu je u jednotlivých požadavků připravena
Nápověda a Tip box se základními informacemi. Pro využití některých služeb je nutné
mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader.

Co klient registrací do
Distribučního portálu získá?
On-line přehled o svém klientském účtu.
Technické údaje o svém odběru elektřiny jako je aktuálně přiznaná distribuční sazba,
výše jističe, číslo elektroměru, týden, ve kterém probíhá pravidelný odečet, přehled
stavů elektroměru aj.).
Informaci o aktuálních časech spínání hromadného dálkového ovládání (HDO)
v případě dvoutarifových sazeb.
Přehled plánovaných přerušení dodávek elektřiny pro svá odběrná místa s možností
sjednat si bezplatně zasílání těchto informací e-mailem.
Možnost zadat vlastní odečtený stav elektroměru (tzv. samoodečet) ke změně
regulované ceny na konci roku.
Může požádat o rozplombování při zásahu do elektroměrového rozvaděče při změně
sazby, výměně jističe.
Podá si žádost o připojení pro nový odběr, změnu sazby aj.
Požádá si o sdělení k existenci sítí, vytyčení kabelového vedení, souhlas s činností
v ochranných pásmech vedení, zaizolování vedení při práci v blízkosti vedení nebo
vyjádření k projektové dokumentaci.

Jak se do Distribučního portálu zaregistrovat?
Pro registraci do DIP je potřeba znát své zákaznické číslo, pod kterým je klient u společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., evidován. Pokud nemáte zákaznické číslo, je nejprve nutné kontaktovat
společnost ČEZ Distribuce, a. s., telefonicky na bezplatné lince 800 850 860 nebo e-mailem na
info@cezdistribuce.cz.
UPOZORNĚNÍ
Klienti, kteří se do 31. 8. 2016 úspěšně zaregistrovali do portálu ČEZ ON-LINE, mají i do
Distribučního portálu identické přihlašovací údaje, pokud následně nedošlo v ČEZ ON-LINE ke
změně hesla, pak je nutná nová registrace.
Domácnosti se mohou registrovat přímo na dip.cezdistribuce.cz volbou Registrace. Zažádat
o registraci do DIP lze také telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz.
Podnikatelé se registrují pouze přímo na dip.cezdistribuce.cz volbou Registrace, kde jsou
vyzvání k přiložení vyplněné a podepsané Žádosti o registraci do DIP, jejíž vzor pro vyplnění je
součástí registračního formuláře. Není-li žadatel o registraci statutárním zástupcem společnosti,
je třeba doložit také plnou moc pro zastupování.
ON-LINE REGISTRACE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ODKAZU

V prvním kroku registrace se vyplní všechna povinná pole (označena *). Potvrzení se provede
tlačítkem „Pokračovat“.

V druhém kroku se volí heslo dle předepsaných parametrů. Pro dokončení registrace je potřeba
potvrdit souhlas s podmínkami provozování. Následně se pro dokončení registrace zobrazí
tlačítko Dokončit . Pokud proběhne registrace pořádku, objeví se potvrzovací obrazovka a klient
může začít využívat DIP.

Jak si podat přes Distribuční portál žádost
o připojení pro nový odběr nebo změnu sazby?
Pro podání žádosti o připojení klikněte na záložku „Žádosti a požadavky“.

V bloku „Přímo na věc“ vyberte pomocí výběrové lišty požadavek Žádost o připojení
a potvrďte tlačítkem „Zadat požadavek“.

Následně je třeba zvolit napěťovou hladinu, ze které je/bude Vaše odběrné místo
připojené (NN – nízké napětí nebo VN, VVN – vysoké a velmi vysoké napětí) a potvrďte
tlačítkem „Pokračovat“.

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY NN
Typy žádostí pro podání elektronickým formulářem
K připojení nového trvalého odběru
Ke změně sazby, jističe nebo charakteru odběru
Žádost o připojení lokality
Další typy žádostí pro podání textovým požadavkem s přílohou
Lokální distribuční soustava
Ostatní
Elektronický formulář žádosti je rozdělen do několika bloků, které obsahují povinná pole (označená *).
Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti
Jedná se o osobu, která má oprávnění k podpisu smluv týkajících se podané žádosti (klient, developer).
Osoba oprávněná pro technické záležitosti
Např. zástupce žadatelem zvolené elektromontážní firmy.
Adresa pro zasílání odpovědi na žádost
Uvádí se zasílací adresa pro zaslání písemného návrhu smlouvy nebo vyjádření, je-li odlišná od
adresy trvalého pobytu/sídla firmy.
Odběrné místo
Vyplňuje se adresa odběrného místa, ke kterému se vztahuje žádost. Při využití volby „Vyhledat
adresu“ se v pravém horním rohu pomocí roletového menu nabídnou adresy odpovídající
vyplněným hodnotám.
Připojované elektrické spotřebiče
Vždy musí být vyplněn alespoň jeden spotřebič. V případě, že v odběrném místě nebudete využívat
žádný z uvedených spotřebičů, vyplňte hodnotu kW do pole Ostatní spotřebiče.
V případě připojování spotřebiče se zpětnými vlivy (s příkonem nad 3,5 kWh jako např. velké
motory, svářečky, obráběcí stroje, rentgeny, indukční průmyslové ohřevy atd.) je třeba doložit
ještě vyplněný dotazník pro posouzení zpětných vlivů.
Další údaje
Požadavek na zvýšení spolehlivosti dodávky je určen např. pro záchranné složky, jedná se
o zvýšení stupně spolehlivosti dodávky elektřiny nad standard stanovený zvláštním právním
předpisem, běžný klient vyplní volbu „Ne“. Vypínací charakteristika je distributorem standardně
povolena typu B.

Přílohy
Pokud potřebujete vložit větší množství příloh, je třeba je vložit sloučené ve formátu ZIP.
Po vyplnění všech povinných polí potvrdíte žádost ke zpracování tlačítkem „Odeslat žádost“.
Následně se Vám v horní části stránky zobrazí číslo, pod kterým je Vámi zadaná žádost
u distributora evidována.

Potřebujete-li podat jiný typ žádosti (volba k připojení lokální distribuční soustavy a ostatní),
detailně popište do textového pole požadavku Vaši žádost a přiložte vyplněný formulář
(formuláře ke stažení naleznete na www.cezdistribuce.cz v záložce Formuláře).
SLEDOVÁNÍ STAVU ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI NA DISTRIBUČNÍM PORTÁLU
Aktuální stav zpracování Vaší žádosti můžete sledovat na záložce „Přehled požadavků“ na listu
„Seznam žádostí“, kde máte náhled na časovou osu zpracování konkrétní žádosti.
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