PODMÍNKY SLUŽBY
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
O ODSTÁVKÁCH A PORUCHÁCH
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

1.2.

Poskytovatelem této služby je provozovatel distribuční soustavy
společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, držitel licence na distribuci elektřiny č. 121015583, vydané dne 2. 8.
2010 Energetickým regulačním úřadem, na jejímž základě zajišťuje účastníkům trhu s elektřinou na licencí vymezeném území
službu distribuční soustavy (dále jen „Distributor“ nebo „Provozovatel distribuční soustavy“).
Distributor je oprávněn tyto Podmínky v odůvodněných případech měnit, v aktuálním znění jsou vždy dostupné v prostředí
pro sjednání, změnu nebo ukončení služby.

2. VYMEZENÍ POJMŮ
2.1.

2.2.

Tyto Podmínky definují pro své účely následující pojmy:
▪ plánovaná odstávka – přerušení distribuce elektřiny při
provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jejich ochranném pásmu podle energetického zákona, distributor je jakožto provozovatel distribuční soustavy povinen
oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek
elektřiny způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky www.cezdistribuce.cz/odstavky),
a to nejméně 15 dnů předem; ohlašovací povinnost nevzniká při
provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut;
▪ storno – zrušení již ohlášené plánované odstávky;
▪ porucha – stav v odběrném nebo předávacím místě účastníka trhu s elektřinou, při kterém není distribuční soustava
schopna dopravovat do tohoto místa elektřinu s dobou trvání
delší než 3 minuty; za přerušení distribuce elektřiny není považován stav, jehož příčinou je elektrické zařízení účastníka trhu
nebo elektrická přípojka, která není ve vlastnictví provozovatele
distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy
provozována, nebo společné elektrické zařízení v nemovitosti.
Nedefinují-li Podmínky určité pojmy, postupuje se dle běžných
výkladových pravidel, zejména se jim přiřadí odpovídající význam
dle energetických právních předpisů nebo obecné platné právní
úpravy a Pravidel provozování distribuční soustavy schválených
Energetickým regulačním úřadem.

3. POPIS SLUŽBY
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Služba individuálního oznamování odstávek a poruch je určena
všem účastníkům trhu, kteří na základě smlouvy odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále
jen zákazníci).
Služba je provozována jako bezplatná.
Sjednáním této služby se zákazník přihlásí k odběru e-mailových
zpráv o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny do svého odběrného místa (popř. odběrných míst) a/nebo SMS zpráv
o plánovaných odstávkách a o předpokládané době odstranění
zjištěné poruchy. Automatizované rozesílání SMS s upozorněním
na plánovanou odstávku bude spuštěno nejpozději k 1. 1. 2021,
přičemž telefonní číslo pro oznamování již lze registrovat.
Pro každé odběrné místo zvlášť lze sjednat až 3 e-mailové adresy
pro oznamování plánované odstávky nebo jejího zrušení (storna)
a právě jedno telefonní číslo pro oznamování plánovaných odstávek a předpokládané doby obnovení dodávky elektřiny po
zjištěné poruše. V případě, že zákazník při zadání svého telefonního čísla potvrdí volbu zasílat SMS pouze v denní době (tj.
mezi 6.00 až 22.00 hod.), neobdrží (a to ani zpětně) prvotní SMS
s informacemi poruše, jejíž zjištění by spadalo mezi 22.00 hod.
až 6.00 hod.
Za správnost a aktuálnost registrovaných kontaktních údajů si
odpovídá zákazník a v případě uzavření smlouvy k novému resp.
dalšímu odběrnému místu si musí službu nově nastavit.
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