Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec

Komentovaný výtah z Energetického
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
Díl 3 - Teplárenství
Podle §76 odstavec (4) Dodavatel tepelné energie má právo přerušit nebo omezit dodávku
tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:
a)

Při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů
• Např. únik teplonosné látky do prostor domu z důvodu poruchy
• Nebo ohrožení parametry teplonosné látky (teplota, tlak) osob nebo
majetku

b)

Při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku
• Jedná se o soubor stavů, který vznikl v důsledku např. živelní události,
havárie na zařízení, terorismu, ohrožení fyzické bezpečnosti atd.. Stav
nouze vyhlašuje pro celé území státu příslušné ministerstvo nebo pro jeho
část krajský úřad.

c)

Při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a
při připojování nového doběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní
předem
• Nejběžnějším případem je pravidelná letní odstávka pro opravy a údržbu
technologie

d)

Při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin
• Zde jde například o případy související s rekonstrukcí, detekcí poruch,
pravidelnými provozními revizemi, metrologickými činnostmi (např.
ověření fakturačních měřidel) atd.

e)

Při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné
látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli tepelné energie
• Zde se jedná například o přerušení dodávek elektřiny z distribuční soustavy
do provozu výroby tepelné energie, omezení dodávek paliva (netýká se
našeho provozu jako v případě zemního plynu), omezení dodávek vody atd.

f)

Při nedodržení povinností odběratele §77 odst. 4
• Jedná se o případ kdy by odběratel zřídil a provozoval náhradní nebo jiný
zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením
bez písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie
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g)

Při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu
tepelné energie na dobu nezbytně nutnou
• Jedná se o havarijní situace, ke kterým došlo a nebylo je možné avizovat
dopředu

h)

Jestliže odběratel tepelné energie používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo
majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů tepelné
energie
• Může nastat v případě, kdy odběratel používá zařízení neodpovídající
technickým požadavkům na ochranu majetku či osob (poškozené rozvody
apod.).

i)

Při neoprávněném odběru dle §89
• Odběr tepelné energie bez právního důvodu (např. bez smluvního vztahu)
• Odběr při neplnění smluvených platebních povinností, které nejsou splněny
ani po upozornění
• Odběr z místa před měřením
• Odběr po neoprávněném zásahu do měřícího zařízení, součástí či
příslušenství odběratelem
• Není osazeno měřící zařízení schválené dodavatelem
• Vykazuje-li měření chyby měření ve prospěch odběratele a je na něm
porušené zajištění proti neoprávněné manipulaci
• Odběr v souvislosti s neoprávněným zásahem do rozvodného zařízení
• Odběr tepelné energie bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a
neměřeným částem odběrného tepelného zařízení za účelem provedení
kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, přestože
byl odběratel tepelné energie k umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem
písemně vyzván.
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