
Důvodem k vyhlášení havarijních a regulačních opatření může být stav nouze nebo soubor činností vedoucí 
k předcházení stavu nouze (oboje definované v Energetickém zákonu č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, § 88). Může se jednat především o následující situace: 

 opatření státního orgánu – nouzový stav, ohrožení státu nebo válečný stav, 

 havárie zdroje nebo soustavy zásobování tepelnou energií aj. 
 
Stav nouze způsobuje významný a náhlý nedostatek tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování 
tepelnou energií či její bezpečnost a spolehlivost provozu. 
 
Při stavu nouze nebo činnostech vedoucích k předcházení stavu nouze (mimo jiné): 

 jsou držitelé licence (SATT a.s.; ŽĎAS, a.s.) i odběratelé tepelné energie povinni se podřídit omezení 
spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy,  

 je právo na náhradu škod vyloučeno,  

 držitelé licence na rozvod tepelné energie (SATT a.s.) mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení 
odběratelů tepelné energie. 

 

 Regulační stupeň č. 0  

 Normální provoz, odběr tepelné energie povolen dle sjednaných průběhů a parametrů ve smlouvách 
o dodávkách tepelné energie. 

 Regulační stupeň č. 1  

 Omezení vytápění na hodnoty dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
u všech:  

 administrativních budov, všech podnikatelských subjektů, 

 hotelů a restaurací, kolejí a ubytoven. 

 V době nočního útlumu (22:00 – 6:00) vypnutí cirkulace TUV ve všech budovách napojených na SZT. 

 Regulační stupeň č. 2  

 Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 1. doplněná a rozšířená o následující: 

 Omezení vytápění na hodnoty dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
u všech:  

 školních budov, obytných budov (tj. bytové domy, rodinné domy). 

 Snížení teploty TUV na max. 50 °C pro všechny organizace, podnikatelské subjekty a obyvatelstvo 
mimo zdravotnická zařízení. 

 Zastavení dodávek tepla pro technologické účely.  
  



 Regulační stupeň č. 3  

 Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 2. doplněná a rozšířená o následující: 

 Omezení vytápění u všech budov mimo zdravotnická zařízení na maximální vnitřní teplotu 16 °C. 

 Omezení vytápění na hodnoty dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
u všech:  

 zdravotnických zařízení. 

 Snížení teploty TUV na max. 50 °C u všech zdravotnických zařízení. 

 Regulační stupeň č. 4 

 Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 3. doplněná a rozšířená o následující: 

 Zastavení dodávek TUV pro všechny odběratele mimo zdravotnická zařízení.  

 Omezení vytápění mimo pracovní dobu na maximální vnitřní teplotu 12 °C u:  

 administrativních budov, všech podnikatelských subjektů, 

 hotelů (vytápění dle Regulačního stupně č. 3 pouze v době od 8:00 – 18:00) a restaurací. 

 Regulační stupeň č. 5 

 Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 4. doplněná a rozšířená o následující: 

 Omezení vytápění u všech budov mimo zdravotnická zařízení na maximální vnitřní teplotu 12 °C. 

 Omezení vytápění u všech zdravotnických zařízení na maximální vnitřní teplotu 16 °C. 

 Zastavení dodávek TUV pro zdravotnická zařízení mimo provozní dobu (od 8:00 – 18:00). Každý den 
před zahájením provozu TUV správce sekundárních rozvodů zajistí prohřátí vyrovnávacích nádrží TUV 
na 65 °C po dobu 15 minut. 

 Omezení vytápění všech budov během nočního útlumu na vnitřní teplotu 10 °C.  

Správci všech sekundárních rozvodů tepla, teplé a studené vody mají pohotovost na případné nutné 
vypuštění vnitřních systémů při celkovém odstavení SZT delším jak 24 hodin a venkovní teplotě pod – 5 C. 

 

Jednotlivé regulační stupně vyhlašuje divize Teplo společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou na základě hlášení 
vedoucích pracovníků teplárny ŽĎAS, a.s.  

Osoby oprávněné k vyhlašování regulačních stupňů: 

 Za ŽĎAS, a.s.:  
a. Vedoucí provozu Energetika 
b. Vrchní mistr teplárny 
c. Směnoví mistři teplárny 

 za SATT a.s.: 
a. Ředitel akciové společnosti 
b. Ředitel divize Teplo 



 

a. Vyhlášení rozhlasem – Městský úřad, ŽĎAS 
b. Emailem odpovědným osobám (dle smluv o dodávkách tepla) 
c. Informací na sociálních sítích a webových stránkách distributora tepla (www.satt.cz)  
d. Telefonicky 

 

a. Energetika ŽDAS, a.s.  
b. Městský úřad 
c. SBD Zelená Hora 
d. PAMEX – správa domů a bytů, s.r.o. 
e. INVESTSERVIS ZR s.r.o. 

 
 

a. Ředitel SATT a.s., tel.:     566 654 801  
b. Ředitel divize Teplo, tel.:     566 654 822, 732 578 357 
c. Vedoucí provozu energetiky ŽDAS, a.s., tel.:  566 643 866  
d. Vrchní mistr teplárny ŽĎAS, a.s., tel.:   566 642 314 

 

a. Ředitel SATT a.s. 
b. Ředitel divize Teplo 
c. Pracovníci divize Teplo (z pověření ředitele) 

Osoby, které provádějí kontrolu, se prokáží průkazkou nebo OP. 

 

a. Všichni odběratelé (organizace) jsou povinni při změně odpovědných pracovníků, příp. telefonního 
čísla, do jednoho měsíce nahlásit změnu na SATT a.s., Žďár nad Sázavou. 

b. Odběratelé jsou v plném rozsahu zodpovědní za škody vzniklé nedodržováním regulačních opatření, 
které byly vyhlášeny. 

 

a. Porušení ustanovení regulačního plánu bude posuzováno jako hrubá odběratelská nekázeň a každý 
zjištěný případ bude penalizován částkou 100 000,- Kč. 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2022 


