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ČEZ trestal černý odběr
Přetáčení elektroměrů nebo načerno připojené dráty do neměřených elektrických
rozvodů – takové jsou nejčastější metody
černých odběratelů elektřiny. Jen za loňský rok pracovníci odboru netechnických
ztrát (NTZ) Skupiny ČEZ Měření přistihli více než 3 000 pachatelů černých odběrů s celkovou vzniklou škodou převyšující 130 mil. Kč. Okresní soudy v Olomouci,
Ústí nad Orlicí a Děčíně se zabývaly dalšími čtyřmi případy dokázaných krádeží elektrické energie. Společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., způsobili pachatelé souhrnnou škodu
přesahující 500 000 Kč.
V prvním případě byl Okresním soudem
v Děčíně podmínečně odsouzen šestačtyřicetiletý muž na sedm měsíců odnětí svobody
s odkladem na dvacet čtyři měsíců. Odsouzený se neoprávněně napojil u svého domu na
hlavní elektrický přívod a za období od září
2003 do března 2004 způsobil společnosti ČEZ Distribuce škodu téměř 120 000 Kč.
Při hodnocení důkazů vycházel soud i z výpovědi zaměstnanců Skupiny ČEZ z útvaru

netechnických ztrát, kteří na základě anonymního udání vykonávali u domu obžalovaného
kontrolní měření a kontrolu elektroměrového
rozváděče. Po demontáži předního krytu byla
objevena odbočka umožňující odběr energie
mimo měřicí soustavu. Vše bylo posléze zdokumentováno videokamerou pro účely důkazního řízení.
Ve druhém případě projednával Okresní
soud v Olomouci případ třiapadesátiletého
obžalovaného. Dne 4. 4. 2006 u něj proběhla kontrola odběrného místa, která prokázala neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační
soustavy. Byla objevena zfalšovaná provozní plomba, číselník i štítek elektroměru jevily známky zásahu. Neoprávněný odběr trval
celkem 1 095 dnů, škoda způsobená společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (zahrnující úroky
z prodlení plateb a náklady na soudní řízení),
činila 256 000 Kč.
Ve třetím případě usvědčil Okresní soud
v Ústí nad Orlicí jednapadesátiletého provozovatele restauračního a ubytovacího zařízení z trestného činu podvodu. Viník odstra-

nil cejchovní plomby na elektroměru a kinofilmem brzdil kotouč elektroměru v době
od března 2003 do března 2006. Způsobil
tak společnosti ČEZ Distribuce, a. s., škodu
141 000 Kč korun.
Ve čtvrtém případě byl opět Okresním
soudem v Děčíně vydán trestní příkaz na
sedmapadesátiletého pachatele, který v místě svého trvalého bydliště napojil neměřený vodič na elektrickou soustavu a od dubna 2007 do února 2008 odebíral elektrickou
energii bez jakéhokoliv měření. Společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., tak vznikla škoda přesahující 64 000 Kč.
Tito nepoctiví odběratelé si často neuvědomují, že páchají trestnou činnost, za kterou
jim soud může vyměřit i nepodmíněný trest.
Navíc se tímto neoprávněným jednáním vystavují hrozbě okamžitého přerušení dodávky elektřiny. Projeví-li po odhalení takový
odběratel dobrou vůli uhradit vzniklou škodu, může se tím vyhnout trestnímu oznámení
a ČEZ mu dodávku elektřiny obnoví.
[Tiskové materiály ČEZ.]

Virtuální kalkulátor ECČB
Spotřeba elektrické energie pro čtyřčlennou domácnost v rodinném domě (na vytápění, přípravu teplé vody a domácí spotřebiče) činí asi 31 000 kW·h ročně (pro byt je
to asi 19 500 kW·h). S nárůstem cen energií
řeší většina domácností problém, jak uspořit energie, a tím ušetřit výdaje. Snížení spotřeby každé jednotlivé domácnosti přispívá
k ozdravení životního prostředí. Pro ty, kteří se zajímají o snížení spotřeby elektřiny ve
své domácnosti, připravilo občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB)
zajímavý projekt pod názvem Virtuální kalkulátor ECČB, který zájemci naleznou na
http://www.eccb.cz
Pomocí tohoto kalkulátoru si může každý virtuálně projít jednotlivé místnosti bytu
či domu a vybrat v nich elektrospotřebiče,

které se skutečně v jeho domácnosti nacházejí. U nich pak vyplní příkon a dobu provozu těchto spotřebičů v domácnosti. Virtuální
kalkulátor ECČB propočte spotřebu jednotlivých spotřebičů za rok a vyhodnotí celkovou

roční spotřebu elektřiny domácnosti v kW·h.
Po zadání sazby v Kč za 1 kW·h kalkulátor
vypočítá, kolik činí celková spotřeba elektřiny za rok a pro srovnání ukáže, jaká by byla
tato částka v ideálním případě u úsporné domácnosti. Dále kalkulátor zobrazí pět největších „žroutů“ elektřiny v domácnosti zájemce
a upozorní ho, kde se nacházejí největší rezervy s ohledem na úspory. Aby si mohl každý
v klidu výsledek výpočtu prohlédnout a prostudovat, nabízí kalkulátor možnost vytisknout si přehled jednotlivých spotřebičů s jejich denní a roční spotřebou.
Virtuální kalkulátor ECČB vznikl za finanční podpory EU v rámci projektu.
EL-EFF Region – Efektivnější využívání
elektřiny v osmi evropských regionech.
[Tiskové materiály ECČB.]
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