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Plnění standařdú distribuce elek!řiny v l@e 2018
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přeruŠ""-' distÍ'b,]eleKřiny z důvodu pfodleni zákazníka nebo doda€tele sdruŽené

s úhÍadou plateb za poskytnutou distribuci
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2' D6ďené hodnoty ukaatelŮ nePřetržitostl dlslÍibuce elektřlny v rocg 2018

3. Dosažené ukaďelú nepřetržltosti distrlbuce {sArFr, z hladiny nízkého v posledních 3 letech

4. KomenÍář Provozovalele dlstilbuění souíavy k hodnocenému období a k dosženým hodnotám ukaalelů nepřetÍžltostl distrlbuce elektřlny

V roce 2ol8 nedošlo plárc€néniu přerušenim distribuce eleKňny.

zahÍnutá přerušení dlstribuce elektňny

Průměrný počet přerušení dlslrlbucé
eleKřiny u zákaznika na napět'ové
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Průměrná souhrnná doba truáni
přerušení dlstrlbuce elektřiny u
záxu nika na napét'ové hladlně

rruměrná doba truání lednoho přerušeni
dlstribuce eleklřlny u zákazníka na

napět'ové hladlně
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