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Úvodem

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,
už je to půl roku, co si mnoho z nás během 
ohňostrojů dalo novoroční předsevzetí. 
Naše cíle bývají často opravdu vysoké 
a chceme změnit mnohé: zhubnout, pře-
stat kouřit, naučit se konečně anglicky, 
být důslednější na děti... Nejlépe všech-
no dohromady a okamžitě. Ale život není 
přehlídka zázraků na počkání. Tak ruku 
na srdce, splnili jste už aspoň polovinu 
svých novoročních předsevzetí, nebo jste 
to vzdali v prvním lednovém týdnu?

Zdá se, že schůdnější cesta je jít ke 
změně postupnými kroky. Tak, jako to 
v posledním roce děláme v E.ONu. Proto 
jsme toto číslo věnovali aktivitám, kte-
ré nás posouvají blíž k  tomu, abychom 
byli firmou, kterou mají zákazníci oprav-
du rádi. Nahlédněte do zákulisí natáče-
ní nové televizní reklamy, zapřemýšlejte 
nad WOW momenty, připomeňte si Vir-
tuální baterku a obdivujte další originální 
trafačky.

Inspirativní čtení přeje 

Jaromír Novák
Head of HR



Pro koho se vlastně tyhle systémy tvoří? 

LUCZ neboli Legal Unbundling CZ je pojem, se kterým 
se setkáváme v poslední době docela často. Co to ale 
znamená? Co si máme vlastně pod tím „LUCZ“ před-
stavit? Jedná se o změnu současného zákaznického 
systému, který aktuálně provozuje obchod (ECE) i dis-
tribuce (ECD) společně. Systém nevyhovuje legislativě, 
a to hlavně pokud jde o smluvní a fakturační pokry-
tí mezi ECE a ECD. Tyto oblasti jsou výše zmíněnými 
subjekty aktuálně sdíleny. Obchod také z části vyko-
nává činnosti, které by měly být na straně distributora, 
například uzavírání smluvních vztahů, plánování ser-
visních zakázek a zakládání distribučních dat, faktu-
rační proces mezi ECD a ECE. 

Cílem LUCZ je nahradit jeden společný systém 
dvěma novými, oddělenými a nezávislými. Nejde je-
nom o nějaké zlepšení, ale o vytvoření nových systémů 
na zelené louce. 

Obecně lze říct, že cílem je plně nediskriminační 
přístup distributora (ECD) ke všem obchodníkům na 
straně jedné a obsluha všech zákazníků obchodníkem 
(ECE), bez ohledu na to, kdo je jejich distributor, na 
straně druhé. 

Rozdělení částí obchodu a distribuce se dotýká 4 hlav-
ních oblastí: 
• procesů obsluhy zákazníka na obou stranách, 
• rozdělení společných dat, 
• přesunu dat do dvou nových systémů, 

Znáte LUCZ?

• tržní komunikace mezi ECE, ECD 
a OTE (operátor trhu s energiemi). 

Unbundling se samozřejmě týká i konku-
rence. Například skupina ČEZ si už tímto 
procesem prošla. Rozdělení zákaznické-
ho systému může mít i další přínosy. Ob-
chodník se může těšit na větší flexibilitu 
a distributor na tolik potřebnou stabili-
tu. Získáme i nový prostor pro inovace 
a vzniknou procesy šité na míru, které 
zohlední potřeby obchodníka a  distri-
butora a budou tím vzájemně nezávislé. 
Po zkušenostech z minulosti jsme také 
dokázali najít slabiny starého systému 
a vyvarovat se jich v tom novém. 

Nový systém bude mít velký vliv na 
činnosti většiny uživatelů ve skupině 
E.ON Czech. Například v oblastech uza-
vření sdružené smlouvy dojde nově ke 
komunikaci mezi systémy ECE a ECD, 
protože bez toho se smluvní vztah ne-
uzavře. Nově bude docházet k  faktu-
raci mezi ECD a ECE a teprve poté na 
koncového zákazníka. Nejde jenom o IT 
projekt, ale o  celý proces obsluhy zá-
kazníka. Nezůstane kámen na kameni. 
I proto proškolíme 650 kolegů, abychom 
se na nové systémy v roce 2019 dobře 
 připravili. 

Skupina nadšených bláznů, kteří se rozhodli vytvořit nové zákaznické systémy 

Me volorporent 
ut officim incitem

Et laborep eriorio. Et eroribusdam 
que comnis autem et volore 
nus as parum con rem que con pa

Autem et volore 
nus as parum con rem 

que con pa

Téma



Projekt LUCZ 

Vedoucí projektu: 
Jan Vaněček

Zahájení projektu: 
říjen 2016

Předpokládané 
ukončení: 
červenec až  
srpen 2019 

Do projektu je 
v současnosti 
zapojeno kolem 
290 lidí 

Rozpočet: 
miliony eur 

Jan Vaněček 
Vedoucí 
IT podpory 

Iveta Hroníková 
Rozvoj trhu 
a společnosti 

Co o LUCZu říká jeho projektový vedoucí Honza Vaněček? 

LUCZ je výzva, po které na tvářích mnoha z nás přibyde nejedna 
vráska. Jsme první energetickou společností v  České republice, 
která přesune tolik zákaznických dat do dvou nových systémů. Sa-
mozřejmě se projekt takového rozsahu setkává i s problémy, třeba 
v nepochopení toho, proč to vlastně děláme a proč je omezená im-
plementace ostatních požadavků. Je důležité také říct, že klíčoví 
lidé, kteří mají projekt na starost, jsou přetíženi a na trhu je těchto 
odborníků opravdu málo. 

Na druhé straně nám LUCZ umožňuje potkávat zajímavé lidi 
nejen napříč E.ONem, ale také spolupracovníky z jiných firem, kteří 
přinášejí své vlastní zkušenosti. 

Chceme moc poděkovat všem kolegům, kteří jsou do projek-
tu zapojeni, za jejich pracovní nasazení, které je často nad rámec 
běžných úkolů a na úkor jejich volného času.  7

Nejde jenom o IT projekt, ale o celý 
proces obsluhy zákazníka. Nezůstane 
kámen na kameni. I proto proškolíme 
650 kolegů, abychom se na nové 
systémy v roce 2019 dobře připravili. 

Téma



Chce to čas
aneb mávnutí
klapkou nestačí
Každý z nás asi odhadne, že televizní reklama nevznikne lusknutím prstu.  
Napadlo by vás ale, že příprava může trvat i 8 měsíců? 

Listopad 2017 

Na začátku je dobré 
se trochu inspirovat, 
zjistit, co nejen u nás, ale 
i v zahraničí fungovalo. 
Samozřejmě nikoho 
nekopírujeme, ale je 
zbytečné znovu vynalézat 
kolo a opakovat chyby. 
V marketingu to platí 
dvojnásob. 

Prosinec 2017 

Jaký pocit by si měli 
diváci z našich nových 
reklam odnést? Tuhle 
otázku jsme si položili 
nesčetněkrát. Odpověď 
je, že na diváky bychom 
měli působit jako férový 
vizionář. 

Zleva: vedoucí marketingové 
komunikace E.ON Tomáš Brych, 
režisér Tomáš Bařina, executive 
producer z Boogie films Pavel Prejda, 
Martha Issová, kreativní ředitel 
agentury Mark BBDO Leon Sverdlin, 
brand manažerka E.ON Simona 
Bláhová, Renze Lowrie z centrálního 
marketingového týmu E.ON SE, 
account manažerka agentury Mark 
BBDO Tereza Köhlerová 

Téma

První
klapka



Březen 2018 

Testování pokračovalo 
(celkem 3 týdny). Tahle fáze 
se nedá uspěchat, závisí na 
ní úspěch celé kampaně. 

Téma

Leden 2018 

Na přípravu celé kampaně 
bedlivě dohlíží marketingový tým 
z Essenu: od prvotního zadání 
agentuře, výběru konceptu až po 
konečné schvalování.

Únor 2018 

Vybrali jsme 4 nejlepší kreativní koncepty 
a na vzorku 1 500 diváků jsme je 
otestovali. K tomu nám pomohly takzvané 
animatiky – rozpohybované animace, 
které přibližují finální podobu spotu.

Duben 2018 

Ladili jsme vítězný koncept a nezapomněli 
jsme ani na speciální verzi spotů pro on-line. 
Ani tam ale práce nekončila a do finálního 
znění a podoby spotů nás čekala ještě dlouhá 
cesta. Zásadním krokem byl výběr režiséra. 
Tím se stal Tomáš Bařina, který má zkušenosti 
nejen z reklamního prostředí (režíroval např. 
velmi úspěšné spoty s Ivanem Trojanem pro 
T-Mobile), ale i z filmu (Bobule, Román pro 
muže atd.). Tomáš se pak velkou mírou podílel 
i na přípravě scénářů pro jednotlivé spoty 
a dokázal do nich vnést mnoho zajímavých 
detailů a hlavně potřebnou dávku humoru. 

Režisér Tomáš Bařina nenechával 
nic náhodě. Každý záběr byl předem 

do detailu promyšlený

Naše nové reklamní spoty už znáte. Ve videu se můžete 
podívat na spot z letošního roku, jak ho pojali ve Velké Británii

Video



Natáčení reklamy 
v číslech 

13 herců
70 členů štábu
419 klipů
2 terabyty natočené-

ho materiálu

Natáčení bývá často 
i fyzicky náročné 

Při práci byla Martha Issová sice zcela 
soustředěná a profesionální, ale i tak 

zvládla kolem sebe šířit příjemnou 
atmosféru

Téma

16. června 2018 

První dvě reklamy z konceptu 
„Konkurenční call centrum”, 
který byl jasným vítězem 
testování, jdou konečně do TV. 
Doufáme, že se budou líbit i vám. 

Květen 2018 

Během nejnáročnějšího měsíce jsme 
museli vybrat herce, kostýmy, prostory, 
kde se bude natáčet, a mnoho dalšího. 
Samotné natáčení jsme stihli za 4 dny. 
Nenechal si ho ujít ani kolega Renze 
Lowrie z centrálního marketingu. 

Posledním dílem do celé skládačky 
byl pak výběr hlavní představitelky. Tou 
se stala Martha Issová, která se své role 
zhostila naprosto úžasně, a celé natáčení 
se neslo v profesionálním duchu. 

Video



Pomáháme

Zvládat 
energii dětí je 
energeticky 
náročný úkol 
dospělých

Volo bla voluptatio dem ad et lam vit qui 
dellorr ovidebitisto cone ma solum et 
re simusa nusciende quo in pro minulla 
borehendebit min con?

Ehentius atur alibus. Imusae etur, ilicaborro tem et 
modipid itinciu reptae volest rem eaquunt, essimil-
lia con pedicitius dolorrores eatem ipidunt officiis ex 
elenis exceatemod quame pa asiminciis dempelici-
as acest remporepudit reicimperro eicabo. Natetur 
re, simenda ectur? Qui sitius et arume maion nonse 
aperibusam fuga. Ehendamus endi andendis dit, san-
daes dollorem experum eos provid quia sit as aceatiati 
dit, tem quam il ipsae doluptium enimodit volorpo-
re remquae sequist magnis evellib usdaere nectorita 
doluptaquas vellibust, eserrum facipic itation sequid 
mini coribus volupta quaepres niasper ovitaest ut que 
eosam enihit volores equati od ut atem fuga. Neque si-
tas et, offic tet aliatiisim lam eruptis cimiligenis quibus 
dolorum quam, idis eatiunt aria nem. Et illiquia nis et 
ut hiti aliquiame opta arcia quiam volorem sincia volo 
dunt inum rem fuga. Lis modi que eaqui am cullore 
molest, aut quos ea volorum dolorrum, aut laborit alis 
enim velecatente oditatem fugit fugiass imposandunt 
mincta nus invelit reptaectem ut accusanda eumqua-
tem rae num quature mos cum voluptur, sitatquaspel 
id quia veliasi molum.    3

Pudaestis assimagnia 

Cum rero quidusapit, qui 
blantio que nienitae eveles nis 
et re, sincia volorionse intis 
none suntis nemporu ntibusdae 
cus, sunt quo cum archilis 
ullaceaque veribust inctia nit 
adiae debit fugia il ilit maximet 
maiosam unt quiam ut alit 
quate re porporro te consed qui 
occume pe volenem destrum 
quae nat est, alignim rernati

1 235 558
Přesně tolik kJ energie vaše 
dítě vydá za rok



Pomáháme

Ehentius atur alibus. Imusae etur, ilicaborro tem et modipid 
itinciu reptae volest rem eaquunt, essimillia con pedicitius 
dolorrores eatem ipidunt officiis ex elenis exceatemod qu-
ame pa asiminciis dempelicias acest remporepudit reicim-
perro eicabo. Natetur re, simenda ectur? Qui sitius et arume 
maion nonse aperibusam fuga. Ehendamus endi andendis 
dit, sandaes dollorem experum eos provid quia sit as acea-
tiati dit, tem quam il ipsae doluptium enimodit volorpore 
remquae sequist magnis evellib usdaere nectorita dolupta-
quas vellibust, eserrum facipic itation sequid mini coribus 
volupta quaepres niasper ovitaest ut que eosam enihit volo-
res equati od ut atem fuga. Neque sitas et, offic tet aliatiisim 
lam eruptis cimiligenis quibus dolorum quam, idis eatiunt 
aria nem. Et illiquia nis et ut hiti aliquiame opta arcia qui-
am volorem sincia volo dunt inum rem fuga. Lis modi que 

E.ON párty 
pro děti
Ehentius atur alibus. Imusae etur, ili-
caborro tem et modipid itinciu reptae 
volest rem eaquunt, essimillia con 
pedicitius dolorrores eatem ipidunt 
officiis ex elenis exceatemod qua-
me pa asiminciis dempelicias acest 
remporepudit reicimperro eicabo. 
Natetur re, simenda ectur? Qui sitius 
et arume maion nonse aperibusam 
fuga. Ehendamus endi andendis dit, 
sandaes dollorem experum eos provid 
quia sit as aceatiati dit, tem quam il 
ipsae doluptium enimodit volorpo-
re remquae sequist magnis evellib 
usdaere nectorita doluptaquas velli-
bust, eserrum facipic itation sequid 
mini coribus volupta quaepres niasper 
ovitaest ut que eosam enihit volores 
equati od ut atem fuga. Neque si-
tas et, offic tet aliatiisim lam eruptis 
cimiligenis quibus dolorum quam, idis 
eatiunt aria nem. Et illiquia nis et ut 
hiti aliquiame opta arcia quiam volo-
rem sincia volo dunt inum rem fuga. 
Lis modi que eaqui am cullore molest, 
aut quos ea volorum dolorrum, aut 
laborit alis enim velecatente oditatem 
fugit fugiass imposandunt mincta nus 
invelit reptaectem ut accusanda eu-
mquatem rae num quature mos cum 
voluptur, sitatquaspel id quia veliasi 
molum

21 555
Invelit reptaectem ut accusanda 
eumquatem rae num quature mos 
cum voluptur, sitatquaspel id quia 
veliasi molum.

Video



Pomáháme

321
Rae num quature mos cum voluptur, 
sitatquaspel id quia veliasi molum.

7
Sitatquaspel id quia veliasi molum.
Sed molupta tempore henimus suntiis 
eosa que re occus derchilla ditae. Itata 
et et consendus et quae vendae mo-
digent hit exceped que consent fuga. 

Párty si děti zaměstnanců 
náramně užily. Celé odpoledne 
tančily, soutěžily a nechaly se 
fotit profesionálním fotografem. 
Ochutnávaly různé druhy ovocných 
koktejlů a miniaturní obložené 
chlebíčky. Dětský smích ani na 
chvíli neutichl.

eaqui am cullore molest, aut quos ea volorum dolorrum, 
aut laborit alis enim velecatente oditatem fugit fugiass im-
posandunt mincta nus invelit reptaectem ut accusanda eu-
mquatem rae num quature mos cum voluptur, sitatquaspel 
id quia veliasi molum

Taneční sál praskal ve švech
Conserit vera sed quatur, verum volori quamusc itatem andae 
volorem. Bit hillaccate nobisciendit re quiatur, et, culpa venis et 
omnim que od utem esedios samus quatur as et apic tempos 
atis cum volore volo occupta tendio tectur, as sequamusdae 
cus pratemperis commolo rerfere velentibus experitis dit lant 
acerovidunt, te none veles quaecus antius eaquidem lab idessi 
volorerro dolupist odi coribus cullacerio dem faceatis moloren 
dissum quid ut voluptas estioriamus, que pro quiaspideles ar-
ciet am fugitis sinimagni resequam, officiet officid ut ipit labo-
rum repe parum rem audicab inctur autet alignih illabore pror 

auditatint est, omnimost maiores numque ve-
lest, autem excerum landerum eicienda veles-
te ssimus aciunt alit, idendan dionseque paris 
eriatur? Ovit volum repel ex ea vero blab idior-
rumquia assit evel int am consequ iaepta di-
tis magni abo. Facea dollaccabo. At am dolore 
ma vollign isciae nihicit molupta doluptatem 
quis aut modis ullor mi, am re ommolore nobis 
dolore culparci denturi quia sa vendi culluptio 
estio ipid et la etus molorestias idis doluptae 
rae laccaborum autatem ipis quias non cupta 
plistem susam? 7

Před objektivem
 profesionálního

 fotografa  
se všechny 

děti roztančily



Výherci z minulého
vydaní

Karel Nováček
Ludmila Majerová

Kamil Nostým

Zábava

Křížovka o ceny
Cum rero quidusapit, qui blantio que nienitae eveles nis et 
re, sincia volorionse.

Doplňovačka
Tajenka doplňovačky skrývá slovo, které japonští policisté používají 
pro místo činu. Pokud jste četli pozorně článek o procesu zpracování 
hypotéky, bude pro vás jeho vyluštění hračkou. Slova pište od čísel 
vlevo a vpravo dolů, v oranžových políčkách se objeví tajenka.

1. článek víry, 2. část těla, zpěvohra, 3. medonosný hmyz, 
tělocvičný prvek, 4. nakládací prostor, židovský duchovní, 
5. kuřivo, zvířecí ústa, 6. šašek

Sudoku
Logická hra s čísly se středně 
těžkou náročností.



Zábava

Anglicky 
snadno a rychle

Ehentius atur alibus. 
Imusae etur, ilicaborro 
tem et modipid itinciu 
reptae volest rem ea-
quunt, essimillia con pe-
dicitius dolorrores eatem 
ipidunt officiis ex elenis 
exceatemod quame pa 
asiminciis dempelicias 
acest remporepudit rei-
cimperro eicabo. Neque 
sitas et, offic tet aliatiisim 
lam eruptis cimiligenis 
quibus dolorum quam, 
idis eatiunt aria nem. Et 
illiquia nis et ut hiti aliqui-
ame opta arcia quiam 
volorem sincia volo dunt 
inum rem fuga. Lis modi 
que eaqui am cullore mo-
lest, aut quos ea. 

1.  Ehendamus endi 
andendis dit, sandaes 
dollorem experum eos 
provid?

a) Loerpo solitue
b) Fugit fugiass im-

posandunt
c) Volo dunt inum

2.  Endi andendis dit, san-
daes ollorem experum 
eos provid?

a) Eumquatem rae num
b) Quos ea voloru
c) Volo dunt inum

3.  Dollorem experum eos 
provid?

a) Loerpo solitue
b) Fugit fugiass im-

posandunt
c) Volo dunt inum

Pro malé čtenáře
Spoj cestou každé dva kamarády
Cum rero quidusapit, qui blantio que nienitae 
eveles nis et re, sincia volorionse.

Start

To je ale
zamotaná
cesta

Ahój

Poběžím
a budu tamrychle

Video


