SOUHLAS S PŘITÁPĚNÍM
mimo topné období a v přechodném období
1.1.

Otopné období (topná sezona) začíná 1. září a končí 31. května.

1.2.
Dodavatel je povinen zahájit dodávku tepelné energie v otopném období, když průměrná
denní teplota venkovního vzduchu v referenčním místě klesne pod + 13 °C ve dvou dnech po sobě
následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení průměrné teploty nad + 13 °C pro
následující den (vyhláška č.194/2007 Sb.).
2.

„Mimootopné“ období začíná 1. června a končí 31. srpna.
Souhlas opravňuje dodavatele tepla, Jabloneckou energetickou a.s., zahájit přitápění
mimo topné období s ohledem na průměrnou teplotu venkovního vzduchu dle vyhl. 194/2007 Sb.,
tj. v případě, že dojde ke splnění teplotních podmínek uvedených v bodu č. 1.2.
2.1
Souhlas s přitápěním mimo otopné období:
ANO – NE*
2.2

Souhlas je platný:

pro topnou sezonu 2022/2023 - trvale do odvolání*

(*nehodící se škrtněte)

3.
„Přechodné období“ nastává v topné sezoně, kdy ještě není zahájeno vytápění, protože
nejsou splněny podmínky pro dodávku tepelné energie dle vyhl. 194/2007 Sb. – viz. bod č. 1.2
(jedná se zejména o měsíc září, případně o jarní měsíce).
Souhlas opravňuje dodavatele tepla, Jabloneckou energetickou a.s., zahájit přitápění
v „přechodném období“ při poklesu teploty venkovního vzduchu pod +15 °C. V takovémto
případě bude zahájeno vytápění v ekvitermním režimu, tzn. objekty jsou temperovány zejména v
chladných ránech a při chladných večerech, v noci je nastaven noční útlum.
3.1
Souhlas s přitápěním v přechodném období:
ANO – NE*
3.2

Souhlas je platný:

pro topnou sezonu 2022/2023 - trvale do odvolání*

(*nehodící se škrtněte)

Název odběratele:

……………………………..

Odběrné místo nebo číslo smlouvy**:

………………………………

(** v případě více objektů vypsat na zadní stranu)
Jméno oprávněného zástupce/zástupců dle smlouvy:

………………………………

Datum a podpis oprávněného zástupce dle smlouvy (+ razítko):

………………………………

Toto prohlášení je nezbytné zaslat buď písemnou formou do sídla společnosti nebo elektronicky
vyplněním formuláře na webu www.jeas.cz v sekci O nás/Dokumenty ke stažení, se zaručeným
elektronickým podpisem oprávněné osoby, na emailovou adresu info@jeas.cz.
Jablonecká energetická a.s.
U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 359 833 F: +420 483 359 811
info@jeas.cz www.jeas.cz

