Řešení odpojování OPM při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci
V případě neoprávněného odběru elektřiny předává dodavatel provozovateli přenosové nebo
distribuční soustavy, ke které jsou připojena odběrná místa a u kterých je požadováno přerušení
dodávek elektřiny, žádost o přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 5 pracovních dní před dnem
přerušení dodávek elektřiny. Součástí žádosti je seznam odběrných míst, u kterých má dojít k
přerušení dodávek elektřiny. Viz § 34, odst. 3 vyhl. o Pravidlech trhu s elektřinou (vyhl. č. 541/2005
Sb. ve znění vyhl. č. 552/2006 Sb.).
Po předání žádosti podle výše uvedeného odstavce nebo v případě neoprávněné distribuce
elektřiny informuje provozovatel distribuční soustavy (§ 34, odst. 4 vyhl. o Pravidlech trhu)
prostřednictvím Operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu
zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých z
nich dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před dnem přerušení
dodávek elektřiny. Provozovatel distribuční soustavy zasílá do systému CDS zprávu msg kód 112
s důvodem odpojení:
a) neplacení za dodávku elektřiny
b) neplacení za dodávku a distribuci elektřiny
c) neplacení za distribuci elektřiny
d) znovupřipojení (pouze pro zprávu 115, viz bod o obnovení dodávky)
e) jiný důvod
Formát zprávy 112 je shodný s formátem registrace OPM, přičemž je vyžadováno vyplnění pouze
následujících atributů: ID OPM, datum počátku (= datum plánovaného odpojení), důvod odpojení.
Následující den po odpojení OPM informuje (podle § 34, odst. 5 vyhl. o Pravidlech trhu)
provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím Operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří
mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku v tomto
odběrném místě, a zasílá operátorovi trhu odečet spotřeby ke dni přerušení dodávek elektřiny za
dané odběrné místo. Provozovatel distribuční soustavy zasílá do systému CDS zprávu msg kód 115,
v níž je uveden odečet (VT a NT). Takto zaslané hodnoty odečtů nebudou vstupovat do procesu
clearingu. Při příjmu této zprávy na OPM s měřením typu „C“ se provede automaticky vynulování
odhadu roční spotřeby od data uvedeného ve zprávě do budoucnosti. V případě OPM s měřením
typu „A“ a „B“ bude aktivován příznak „pozastavení zasílání dat“.
Formát zprávy je opět shodný s formátem registrace OPM. Povinné údaje jsou: ID OPM, datum
počátku (= datum odpojení), důvod odpojení a hodnoty odečtu.
Pro zprávu msg kód 115 bude možné uvést důvod odpojení:
f) odpojení neprovedeno,
v tomto případě nebude vyžadován odečet a nebudou prováděny akce popsané výše.
O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru žádá
účastník trhu s elektřinou provozovatele distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo
připojeno, popřípadě dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena (§ 34, odst. 6
Pravidel trhu).
O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru elektřiny
nebo neoprávněné distribuce informuje (§ 34, odst. 7 Pravidel trhu) podle provozovatel přenosové
nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, prostřednictvím Operátora trhu
účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní
odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých došlo k obnovení dodávek elektřiny, nejpozději
následující pracovní den po obnovení dodávek elektřiny. Pro tuto zprávu bude využit komunikační
scénář msg kód zprávy 115 s tím, že bude použit důvod odpojení „znovupřipojení“. V této zprávě
může provozovatel distribuční soustavy zaslat i hodnoty odečtů, ale systém je nebude vyžadovat. Na
základě této zprávy bude u OPM s měřením „C“ nastaven poslední odhad roční spotřeby platný před
odpojením tohoto OPM. U OPM s měřením „A“ a „B“ bude ukončena platnost pozastavení zasílání
dat. Formát zprávy je opět shodný s formátem registrace OPM. Povinná pole jsou: ID OPM, datum
počátku (= datum opětovného připojení), důvod odpojení (= „znovupřipojení“), nepovinně lze uvést
hodnoty odečtů.

