
Tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31.12.2005 
 
Podmínky uplatnění sazby: 
1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci 
elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. 
2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným 
způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém 
vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného 
objektu. 
3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem 
a měřena samostatným měřícím zařízením. 
4. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové 
délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého 
tarifu operativně měnit. 
5. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé 
dny a ani nemusí být v souvislé délce. 
6. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti 
vysokého tarifu. 
7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne 
do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna 
hodina. 
8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 
9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický 
spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být 
delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. 
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do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna 
hodina. 
9. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 
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