Falešný B odběr elektrické energie.

Co je označováno jako „falešný B odběr“?
Pokud je odběrné místo připojeno na trafostanici v majetku distributora elektrické energie (E.ON Distribuce,
ČEZ Distribuce, PRE Distribuce), a je odebírán elektrický proud z hladiny nízkého napětí - NN, ale platí se za
regulovanou cenu na hladině vysokého napětí – VN (odběr kategorie „B“), což je pracovně nazýváno jako
„falešné B odběry“.
Tato situace neodpovídá novým legislativním podmínkám a s platností od 30. září 2016 nebude možné
odebírat elektrickou energii za těchto podmínek.
Pokud nebudou provedeny úpravy takového odběrného místa, automaticky přejde na hladinu NN, čímž se
zvýší nákupní cena energie o cca 30 a více %.

Ukončení „falešných“ velkoodběrů - možnosti řešení
1) pokud má zákazník pronajatý celý výkon transformátoru bez připojení dalších zákazníků, je možný
odprodej za smluvní cenu. (Investiční náklady na nákup, je třeba zjistit, jak trafostanici dříve předal ČEZu)
2) při připojení dalších zákazníků je možný odprodej za smluvní cenu, ale nesmí být na trafo připojen

veřejný odběr (občané). Ostatní připojení zákazníci musí souhlasit se změnou poskytovatele distribuce.
Poskytovatel distribuce v těchto případech nemusí vlastnit licenci na distribuci elektřiny – vyjádření ERÚ.
(Pozor na fakturaci pro ostatní odběratele – pouze ceny energie a distribuce. Pozor pro odběratele – jsou v područí
nového majitele – odpojení při neplacení apod.)

3) další variantou je doplnění druhého DTR do transformační stanice a rozdělení sekundární strany TS na
distribuční soustavu NN a soustavu NN zákazníka kategorie B. (Investiční náklady na nákup druhého trafa)
4) lze se dohodnout též na rozšíření zařízení VN, které bude v jeho vlastnictví a doplnění vlastního TR a
vlastního rozvaděče NN (Investiční náklady na rozšíření a nákup druhého trafa)
5) v případě, že žádný z uvedených způsobů není možný pak
a) odběratel si musí postavit vlastní transformační stanici (Investiční náklady na stavbu + stavba)
b) zákazník se musí nechat přeřadit do kategorie C, tj. zákazníků napájených z hladiny nízkého napětí
(zvýšení ceny EE a závislost na fluktuaci cen NN, ale nejsou nutné investice, pouze hradí přepojení na NN)

