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1, UVODNl USTANoVENl
,1.1. Poskytovate|em této služby je provozovatel distribučni soustavy

spo|ečnost ČEZ Distribuce, a. s., lČo 24729035, se sídlem Dě-
čín - Děčín lV-Podmokly, Tep|ická 87418, PSČ 4O5 02, držitel Ii-
cence na distribuci eleKřiny č. 121015583, vydané dne 2, 8,

2010 Energetickim regulačním úřadem, na jejímž základě zajiš-
ťuje účastníkům trhu s elektřinou na licencí vymezeném území
s|užbu distribuční soustavy (dá|e jen ,,Distributoť' nebo ,,Provo-
zovateI distribuční soustavy").

1.2, Distributor je oprávněn tyto Podmínky v odůvodněných přípa-

dech měnit, v aKuá|ním znění jsou vždy dostupné v prostředí
pro sjednání, změnu nebo ukončení služby.

2. VYMEZENi PoJMŮ
2.1. Tyto Podmínky definují pro své úče|y následující pojmy;

. plánovaná odstávka - přerušení distribuce eleKřiny při

provádění p|ánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ne-

bo v jejich ochranném pásmu pod|e energetického zákona, dis-
tributor je jakožo provozovate| distribuční soustavy povinen
oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek
ele}<třiny způsobem v místě obvyk|ým nebo s využitím e|ektro-
nických komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dál-
koiný přírstup (webové stránky v\,ww.cezdi§jtlii]l.]r].j,cr]/o|jín.ivi(!),

a to nejméně 1 5 dnů předem; ohlašovací povinnost nevzniká při
provádění nutných provozních manipu|ací, při nichž omezení ne-

bo přerušení dodávky eleKřiny nepřekročí 20 minut;
. storno - zrušení již ohlášené plánované odstávky;
. porucha - stav v odběrném nebo předávacím místě účast-

níka trhu s elektřinou, při kterém není distribuční soustava
schopna dopravovat do tohoto místa elektřinu s dobou truání
delší než 3 minuty; za přerušení distribuce elektřiny není pova-
žován stav, jehož příčinou je e|ektrické zařízení účastníka trhu
nebo elektrická přípojka, která není ve vlastnictví provozovatele
distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy
provozována, nebo spo|ečné elel(rické zařízení v nemovitosti.

2.2. Nedeíinují-|i Podmínky určité pojmy, postupuje se dIe běžných
uýk|adouých pravide|, zejména se jim přiřadí odpovídající uýznam
dle energetichých právních předpisů nebo obecné platné právní

úpravy a Pravidel provozování distribuční soustavy schválených
Energetickým regulačním úřadem.

3 PoPls SLUŽBY
3,1, Služba individuálního oznamování odstávek a poruch je určena

všem účastníkům trhu, kteří na základě sm|ouw odebírají elektři-
nu na distribučním území spo|ečnosti ČEZ Distribuce, a, s. (dále
jen zákazníci).

3,2, S|užba je provozována jako bezp|atná.

3.3. Sjednáním této služby se zákazník přih|ásí k odběru +mailotných
zpráv o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny do svého od-
běrného místa (popř. odběrných míst) a/nebo SMS zpráv
o plánovaných odstávkách a o předpokládané době odstranění
zjištěné poruchy. Automatizované rozesí|ání SMS s upozorněním
na plánovanou odstávku bude spuštěno nejpozději k 1 . 1. 2021 ,

přičemž telefonní číslo pro oznamování již |ze registrovat.

3.4. Pro každé odběrné místo zvlášť |ze sjednat až 3 e-mai|ové adresy
pro oznamování plánované odstávky nebo jejího zrušení (storna)
a právě jedno te|eíonní čís|o pro oznamování plánovaných od-
stávek a předpok|ádané doby obnovení dodávky e|ektřiny po
zjištěné poruše, V případě, že zákazník při zadání svého te|e-

íonního čís|a potvrdí vo|bu zasí|at SMS pouze v denní době (tj.

mezi 6,00 až 22.oo hod.), neobdrží (a to ani zpětně) prvotní sMS
s informacemi poruše, .iejíž zjištění by spadalo mezi 22.00 hod,
až 6.00 hod.

3.5. Za spráVnost a alduálnost registrovaných kontaldních údajů si
odpovídá zákazník a v případě uzavření smlouw k novému resp.
da|šímu odběrnómu místu si musí službu nově nastavit.

PODM|NKY SLUZBY

ZASÍLANÍ INFORMACÍ
o oDsrÁvrncH A PoRUcHÁcH

3.6, Zákazník je oprávněn e-mailovou adresu i te|eíonní číslo opa-
kovaně měnit, ale je třeba, aby wa| na vědomí, že na aKuá|ně
sjednaný kontaKní údaj mU budou v případě odstáVek doručeny
pouze e.mai|y a/nebo SMS s iníormacemi o odstávkách, u nichž
bude plánovaný termín zahájení plánované odstávky 20 a více
dnů po datu zaevidování nového kontaktního údaje. E-mail o
stornu oznámení plánované odstávky je zasílán v okamžiku, kdy
je Distributor z oprávněných důvodů nucen od původně ohlá-
šeného termínu plánovaných prací odstoupit a plánovanou od-
stávku zrušit (např, vlivem nepříznivých k|imatických podmínek),
pro no4i termín platí opět legislativní termíny pro oh|ášení, ti. nej-

méně '15 ka|endářních dní před nor4i,m termínem zahá4ení prací.

3.7, Dojdeli při posuzování rozsahu a náročnosti obnovy dodávky po
poruše k nutnosti přehodnotit půVodně oznámený předpoklá-
daný čas obnovení dodávky, obdrži zákazník další SMS s
upřesněním termínu odstranění poruchy.

3.8. V případě, že Distributor vyh|ásí z důvodu četnosti \4rskytu po-

ruch v danó oblasti kalamitní stav, nejsou zákazníkům SMS o
poruchách zasílány, Aktuální iníormace o takovtýchio mimo-
řádných stavech v distribuční soustavě na|eznou zákazníci na in-

terneto\4ich stránkách Ws,r&!!Zn§ .

3.9, Odchozí e-mailová adresa pro oznamování plánovaných odstávek
je odstavky@cezd,cz (popř, odstavky@cezd.eu), zajistěte si pro-

sím na své straně taková technická opatření, aby byla Vaše e-

mailová schránka dostupná pro doručení, tzn. dostatečnou ve-
likost schránky a zamezení vytřídění e-mailot4i,ch zpráv z těchto
domén antispamovacími fi|try. Odchozí SMS o plánovaných od-
stávkách i předpokIádané době obnovení dodávky po poruše
bude odchazet pod nick CEZd.cz. Na e-mail ani S|\ilS neodpoví-
dejte, pro případné dotazy vždy využívejte e-mai|ovou adresu
info@cezdistribuce.cz nebo nás kontaktujte teleíonicky na naší
bezplatné kontaktní lince 800 850 860.

4 UPoZORNĚNí ODBĚRATELŮ xRtrcoRtr A, B A VÝROBCŮ
4.1, Distributor individuálně oznamuje plánované odstávkyodběrate-

|ům připojeným k napěťové h|adině vysokého a ve|mi vysokého
napětí a výrobcům doporučeným dopisem. Sjednáním služby za-
síláni iníormací o odstávkách e-maiIem pro konkrétní odběrné
mbto ztrácí zákazník automaticky nárok na zasí|ání iníormací
v tištěné podobě doporučeným dopisem a elektronizací
oznamování pomáhá Distributorovi šetřit naše lesy. E-mailová
informace o p|ánovaných odstávkách plně nahrazuje papírovou
podobu sdě|ení,

4.2. Oznamování plánovaných odstávek jevdaženo k odběrným mís-
tům, je-|i v odběrném, resp. předávacím místě instalována uj,rob-

na, je výrobce povinen dodržovat podmínky stanovené pro tyto
případy v související legislativě, a to včetně stanovených podmi
nek připojení 4irobny,

5, RĚKLAMACE A NÁHRADY ŠXOOY
5.-l, Provozovate| distribuční soustavy má právo omezit nebo přerušit

V nezbytném rozsahu dodávku eleKřiny účastníkům trhu s
elektřinou a změnit nebo přerušit V nezbytném rozsahu dodáVku
elektřiny z uýroben s oh|edem na spolehliuj,provoz distribuční
soustavy, a to mj. při provádění plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména
oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí, a dále při vzniku a odstra-
ňování poruch na zařízeních distribuční soustaw.

5.2, V takouých případech je právo na náhradu škody vyloučeno. To
nep|atí, nesplní-|i provozovate| distribuční soustavy oznamovací
povinnost uloženou energetickým zákonem nebo V případech,
kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovate| distribUční sou-
stavy.

Tyto Podmínkyjsou platné a účinné od 30. 10, 2020.

čEZ Distribuce, a. s.


