
Odůvodnění 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady 
škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné 
distribuci elektřiny 

1.2. Definice problému 

Práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti elektroenergetiky upravuje 
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon). Tento právní předpis nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Od 
té doby byl dvacet dvakrát novelizován. Nejvýznamnější úpravy byly vyvolány zejména nutností 
transpozice předpisů EU týkajících se vnitřního trhu s elektřinou a s plynem. Jednalo se o významné 
novely zákonem č. 670/2004 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 211/2011 Sb. a naposledy zákonem č. 131/2015 
Sb.  

Úpravy zakotvené v uvedených zákonech představovaly nejen změnu obsahu zmocnění k vydání 
vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ale přinášely 
s sebou také explicitní úpravy věcných ustanovení energetického zákona, která mají přímý vliv na 
obsahovou stránku vyhlášky. V ustanovení vyhlášky, která je legislativním předpisem upravujícím 
převážně technickou část spojenou s měřením elektřin, se navrhuje rovněž precizování ustanovení 
dotýkajících se náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny. Návrh vyhlášky tak reaguje na 
změny energetického zákona provedené v ustanoveních § 49, § 51 a § 98a.  

1.3. Popis existujícího právního stavu 

Principy zajišťování měření elektřiny dodávané zákazníkům z elektrizační soustavy nebo dodávané 
výrobci elektřiny do elektrizační soustavy jsou v ČR dlouhodobě stabilní. Podle energetického zákona 
č. 458/2000 Sb., ale i podle předcházejících obecně závazných právních předpisů – zákon č. 222/1994 
Sb. měření elektřiny v elektrizační soustavě zajišťuje a zajišťoval provozovatel sítě – dnes provozovatel 
přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav. S tím jsou spojena oprávnění a zároveň 
provozovatelé musí plnit povinnosti související s měřením elektřiny stanovené energetickým zákonem. 
Měřidla, kterými vybavuje provozovatel distribuční soustavy odběrná a předávací místa jsou 
stanovenými měřidly podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a jsou ve vlastnictví provozovatele 
distribuční soustavy. Analogicky to platí pro provozovatele přenosové soustavy. Tato měřidla slouží 
k účtování plateb za odebranou elektřinu zákazníkům. Stávající vyhláška definuje jednotlivé typy 
měření elektřiny a jejich umístění a potřebné technikálie související s měřením elektřiny, které je třeba 
vymezit v obecně závazném právním předpise. Obchodník s elektřinou na základě údajů z měření 
účtuje zákazníkům platby za elektřinu. V současné době jsou na údajích z měření elektřiny závislé 
položky celkové ceny elektřiny, jejichž celková výše se určuje podle spotřebovaného množství 
elektřiny. Jedná se např. o výši platby na činnosti ERÚ, o platbu na činnosti operátora trhu, silovou 
elektřinu apod. Na základě novely energetického zákona č. 131/2015 Sb. dojde od 1. 1. 2016 ke 
změnám.  

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty u vlastního měření elektřiny jsou provozovatelé sítí, tzn. provozovatel přenosové 
soustavy a provozovatelé distribučních soustav. Provozovatel přenosové soustavy podle zákona 
zodpovídá za provoz a rozvoj přenosové soustavy na území celé České republiky (držitel výhradní 
licence na přenos elektřiny) – do obou kategorií (provoz, rozvoj) zahrnujeme i měření elektřiny, za které 
jsou provozovatelé sítí zodpovědní. Svým způsobem výjimkou je měření elektřiny získávané využíváním 
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elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kde množství vyrobené elektřiny měří přímo výrobce 
elektřiny a podle údajů z měření účtuje provozní podporu ve formě ročního zeleného bonusu nebo 
hodinového zeleného bonusu. V případech povinného výkupu, kdy výše podpory je závislá na množství 
elektřiny dodané do elektrizační soustavy, měří toto dodané množství provozovatel distribuční 
soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy. Podle údajů z měření elektřiny, které provádí 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy obchodník s elektřinou 
účtuje platby za dodanou elektřinu svým zákazníkům. Některé ze složek této platby od 1. 1. 2016 
nebudou závislé na množství spotřebované nebo dodané elektřiny.  

1.5. Popis cílového stavu 

Na principech měření elektřiny prováděného podle energetického zákona (s podrobnostmi uvedenými 
ve vyhlášce) se po všech novelách energetického zákona nic nemění. Vyhláška sama je více technického 
rázu. Obsahuje také ustanovení, které se týká náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny. Byl 
zaznamenán podnět na zrušení části energetického zákona a zmocnění v energetickém zákoně 
k vydání vyhlášky podaný k Ústavnímu soudu. Okresní soud v tomto návrhu uvádí, že navrhuje ke 
zrušení ustanovení § 98a odst. 1 písm. a) energetického zákona, jímž je stanoven způsob výpočtu 
náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, neboť se domnívá, že ustanovení 
energetického zákona a jeho prováděcích vyhlášek je v rozporu zejména s čl. 11 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod (dále jen "Listina"), který stanoví rovnost ochrany vlastnického práva. 
Ústavní soud přijal usnesení Pl.ÚS 29/13 ze dne 1. 4. 2014 takto: 
Návrh na zrušení ustanovení § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, ve znění účinném do 3. 7. 2009, se odmítá. 
V části energetického zákona, která se týká neoprávněných odběrů elektřiny, došlo novelou č. 
131/2015 Sb. k úpravě spočívající v doplnění § 51 o ustanovení, která zakotvují do zákona, že při 
neoprávněném odběru elektřiny je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá elektřinu, 
povinna nahradit v penězích vzniklou škodu. Nelze-li zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně 
zjištěných údajů, je povinna uhradit škodu určenou výpočtem podle hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem nebo předřazeného jistícího prvku a obvyklé doby jejich využití, nedohodnou-li se obě 
strany jinak. Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování 
neoprávněného odběru elektřiny. A dále, že při změně dodavatele elektřiny probíhá odběr elektřiny v 
odběrném místě zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování 
evidovaného pro odběrné místo zákazníka, nejedná se o neoprávněný odběr elektřiny a odpovědnost 
za odchylku nese budoucí subjekt zúčtování. 
Podle ustanovení § 51 energetického zákona lze u skutečných neoprávněných odběrů elektřiny 
rozlišovat v zásadě dvě skupiny neoprávněného odběru elektřiny. Jedná se o případy, kdy dodávka 
elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa je řádně měřena provozovatelem distribuční 
soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy (§ 51 odst. a) nebo b)) nebo o případy, kdy dochází 
k odběru elektřiny bez měřicího zařízení nebo prostřednictvím odbočky z neměřené části nebo při 
zásahu do měřicího zařízení za podmínek stanovených energetickým zákonem. Postup při stanovení 
množství neoprávněně odebrané elektřiny je tedy takový, že prioritu mají údaje zjištěné z měřicího 
zařízení. Pouze tam, kde to není možné, nastupuje výpočet podle vyhlášky o měření elektřiny. V tomto 
směru byl doplněn energetický zákon a v detailu také příslušná ustanovení vyhlášky.        

Pokud došlo ke změnám, pak nové úpravy v oblasti měření elektřiny byly vyvolány zejména dalším 
budoucím rozvojem výstavby nových energetických zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie a 
potřebou upřesnit některé detaily pravidel a podmínek měření elektřiny. Podle energetického zákona 
bude moci po 1. lednu 2016 zákazník vyrábět elektřinu pro vlastní potřebu bez licence v elektrárně o 
instalovaném výkonu maximálně 10 kW. V této souvislosti a ve vazbě na vládou ČR přijatou Státní 
energetickou koncepci, v souladu s Národním akčním plánem pro chytré sítě, který byl rovněž schválen 
vládou ČR a s novelou energetického zákona č. 131/2015 Sb. dochází a do budoucna ještě bude 
docházet ke korekcím, které se týkají i měření elektřiny. Budoucí připravované změny v měření 
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elektřiny se odrazí až v některé z příštích novel energetického zákona a navazujících prováděcích 
právních předpisů. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

Základní pravidla měření elektřiny, náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny z elektrizační 
soustavy, neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy, neoprávněném přenosu a 
neoprávněné distribuci elektřiny stanoví energetický zákon. Po jeho úpravě, která se týká i této 
problematiky, je nutno upravit i prováděcí vyhlášku, neboť ta v mezích daných zmocněním upřesňuje 
stávající předpis a dále rozpracovává jednotlivá dotčená ustanovení energetického zákona. Bez úprav 
vyhlášky by sice bylo možné měřit elektřinu, ale vzhledem k očekávanému rozvoji výroby elektřiny 
přímo v odběrných místech zákazníků pro svou vlastní spotřebu by nebylo možno uplatnit do důsledku 
upravené podmínky technicky přijatelného a ekonomicky efektivního způsobu měření elektřiny. Tím 
by byl do značné míry eliminován pozitivní dopad nových ustanovení energetického zákona při 
zjednodušení výroby elektřiny v elektrárně do instalovaného výkonu 10 kW pro vlastní spotřebu 
elektřiny přímo v odběrném místě. 

 

 

2. Návrh variant řešení 

Znění energetického zákona, které bude účinné od 1. 1. 2016 umožňuje pohlížet na rozpracování 
podrobností k měření elektřiny, náhradě škody při neoprávněném odběru elektřiny z elektrizační 
soustavy, neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy, neoprávněném přenosu a 
neoprávněné distribuci elektřiny v několika základních variantách. Jedná se o tyto varianty: 

Varianta 0 – ponechat stávající vyhlášku beze změn. 

Varianta 1 – novelizovat stávající vyhlášku. 

Varianta 2 – vydat úplně novou vyhlášku a stávající zrušit.  

Varianta 3 – zrušit stávající vyhlášku bez náhrady. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Varianta 0 – je srovnávací variantou, protože stávající vyhláška č. 82/2011 Sb. neobsahuje některá 
zpřesňující ustanovení korespondující s energetickým zákonem po jeho novele č. 131/2015 Sb. 

Varianta 1 – principy měření elektřiny, náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny z elektrizační 
soustavy, neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy, neoprávněném přenosu a 
neoprávněné distribuci elektřiny se novelou energetického zákona č. 131/2015 Sb. nemění a dochází 
pouze k upřesněním ve vazbě na vyžívání malých zejména obnovitelných zdrojů energie. 

Varianta 2 – nová vyhláška by po obsahové stránce byla prakticky totožná se stávající platnou vyhláškou 
o měření elektřiny a o náhradě škody při neoprávněném odběru elektřiny z elektrizační soustavy, 
neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy, neoprávněném přenosu a neoprávněné 
distribuci elektřiny a její text by byl pouze doplněn o nové zpřesňující úpravy vyplývající z novely 
energetického zákona. Z tohoto komplexního věcného hlediska pokládáme tuto variantu sice za 
neefektivní, ale možnou. 

Varianta 3 – tato varianta je pouze teoretická, protože zákon nemůže obsahovat veškeré zejména 
technické podrobnosti potřebné pro měření elektřiny, tj. druhy měřicích zařízení, umístění měřicích 
zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané 
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elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení výše náhrady skutečně 
vzniklé škody a způsob určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu při 
neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny a při neoprávněném odběru, 
dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, 
termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností tak, jak 
předpokládá zmocnění podle § 98a odst. 1. písm. a) energetického zákona. 

 

 

3.2. Náklady 

Důsledkem novely energetického zákona, která se týká výroby elektřiny pro vlastní potřebu zákazníka 
a úprav souvisejících s měřením elektřiny a neoprávněných odběrů elektřiny jsou potřebné změny ve 
vyhlášce o měření. V souvislosti s výrobou elektřiny bez licence pro vlastní potřebu zákazníka a ve 
vazbě na zjednodušené připojení výrobny elektřiny, ale také s právem zákazníka požádat 
provozovatele distribuční soustavy o osazení měření vyššího typu, než je pro dané odběrné místo 
stanoveno, je třeba reagovat tak, aby tyto liberalizační kroky nebyly eliminovány neúměrnými 
ekonomickými překážkami pro všechny zúčastněné účastníky trhu s elektřinou. To např. znamená, aby 
provozovatel distribuční soustavy, který provádí měření elektřiny (jako regulovanou činnost) nebyl 
zatížen enormními požadavky na měření elektřiny, které by v daném případě překračovaly potřeby 
vyplývající ze zákona a z jeho dalších souvisejících prováděcích předpisů a překračovaly rozsah a kvalitu 
získávaných údajů z měření potřeby pro zajišťování spolehlivého a bezpečného chodu energetické sítě 
a účtování dodávky elektřiny. Z toho vyplývá, že je třeba ve vyhlášce popsat hierarchii typů měření 
stanovených pro jednotlivá odběrná nebo předávací místa a tím upřesnit podmínky pro instalaci 
měřicích zařízení tak, aby jejich naplňování bylo ekonomicky únosné, a to za splnění technických 
podmínek měření. 

 

Náklady na zajištění měření elektřiny patří do regulovaných nákladů služby distribuční soustavy. Pro 
každý typ měření jsou náklady různé. Předpokládejme, že průměrné roční náklady na měření typu A se 
pohybují kolem 20 000 Kč, u typu B cca 7 000 Kč a u typu C cca 500 Kč ročně. Ceny samotných měřidel 
se u provozovatelů distribučních soustav liší. Lze zobecnit, že cena za měřidlo typu A se pohybuje kolem 
10 000 Kč, cena měřidla typu B je více než 8 000 Kč a cena měřidla typu C je různá podle toho, zda se 
jedná o 1 fázové nebo 3 fázový elektroměr od cca 500 Kč do cca 1000 Kč. Měřidla typu S lze pořídit za 
cenu cca 5000 Kč.  

    

Základní principy měření elektřiny a umístění měřicích zařízení se návrhem novely nemění. Z toho 
plyne, že ani nákladová část měření se v souvislosti s novelou nemění. Místo měření typu se nově 
pojmenovává měření typu M, které by mělo být stanoveným typem měření pro předávací místa 
výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojené k distribuční soustavě s instalovaným výkonem 
do 10 kW včetně a pro odběrná místa zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím 
do 1 kV, prostřednictvím kterých je připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem do 10kW 
včetně. Podle informací od výrobců elektroměrů lze očekávat, že tento typ měřicího zařízení může být 
o cca 20 – 30 % levnější než měření typu B, a přitom měřené veličiny plně pokrývají potřeby jak 
zákazníků, tek obchodníků s elektřinou a provozovatelů distribučních soustav. Podle Národního 
akčního plánu pro chytré sítě, který schválila vláda ČR, se předpokládá rychlý rozvoj decentrální výroby 
elektřiny. 

 

 

Souhrnné údaje za nízký a referenční scénář rozvoje zdrojů – instalovaný výkon (MW) 
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Souhrnné údaje za nízký a referenční scénář rozvoje zdrojů – výroba elektřiny (GWh) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
Přehled počtu odběrných a předávacích míst 

Počet OPM celkem  
Měření typu 

A 
Měření typu 

B 
Měření typu 

C 

VVN 235 - - 

VN 12 047 13 775 - 

NN - 58 321 5 803 431 

 
Použité zkratky 
VVN – velmi vysoké napětí 
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VN – vysoké napětí 
NN – nízké napětí 
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad 
FVE – fotovoltaická elektrárna 
VTE – větrná elektrárna 
VE – vodní elektrárna 
PVE – přečerpávací vodní elektrárna 
MVE – malá vodní elektrárna 
PPC – paroplynová elektrárna 
PS – přenosová soustava 
ERÚ – Energetický regulační úřad 
 
V současné době má již ČR osazeno elektroměry s průběhovým měřením 61% spotřeby, všichni 
výrobci a zákazníci připojení k napětí vvn a vn a většina velkých odběratelů (s převodovým měřením) 
v úrovni nn. V oblasti měření A a B, vzhledem k letitým zkušenostem, předpokládáme zachování a 
další rozvoj současné koncepce průběhového měření. 

Předpokládáme, že v období do roku 2019 budou výdaje v oblasti měření ve výši 550 mil. Kč vynaloženy 

na instalaci měřidel montovaných na základě přání zákazníka a na související navýšení kapacity 

datových centrál, při uvažování zájmu 2 % zákazníků. 

Předpokládá se nárůst výroby elektřiny pro vlastní spotřebu do roku 2020 cca o 200 - 300 MW, tj. o asi 

60 000 instalací FVE. V těchto odběrných a předávacích místech by mělo být instalováno alespoň 

měření typu M.  

3.3. Přínosy 

Nová ustanovení energetického zákona předpokládají rozvoj výroby elektřiny pro vlastní potřebu 
zákazníků a možnost zvolit vyšší typ měření, než je pro dané odběrné a předávací místo stanoveno. 
Tyto výrobny budou připojeny k elektrizační soustavě prostřednictvím odběrných míst. Toky elektřiny 
ze soustavy a do soustavy jsou měřeny zařízením provozovatele distribuční soustavy. Pokud uvažujeme 
s významným rozšířením měření typu M, pak lze konstatovat, že přínosem tohoto řešení je úspora 
nákladů provozovatele distribuční soustavy oproti měření typu B a tím i snížení části regulované ceny 
za službu distribuční soustavy, která připadá na měření elektřiny.   

 

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Při hodnocení nákladů a přínosů je nutno vycházet ze skutečnosti, že se jedná o součást činností 
provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, které vykonávají podle 
stávajících právních předpisů. V oblasti měření dochází k technickému upřesnění a návrh vyhlášky 
reaguje na předpokládaný rozvoj decentrální výroby elektřiny, tak jak to umožňuje od 1. 1. 2016 novela 
energetického zákona. K upřesnění zákona došlo i v oblasti neoprávněných odběrů elektřiny a 
energetický zákon byl doplněn. V části vyhlášky, která se týká neoprávněných odběrů elektřiny, se 
navrhuje upřesnění stávajících ustanovení. Neoprávněnými odběry elektřiny jsou provozovatelé 
distribučních soustav vystaveni škodám v řádech set milionů Kč ročně. 

 

Novela vyhlášky č. 82/2011 Sb. nevyvolává u účastníků trhu s elektřinou (zákazníci, obchodníci 

s elektřinou, provozovatelé distribučních soustav, provozovatel přenosové soustavy, výrobci elektřiny) 
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žádné dodatečné náklady oproti současnému stavu upravenému stávající vyhláškou; tzn., že nedojde 

k navýšení jejich nákladů spojených s měřením elektřiny.  

Na druhé straně zavedení nového měření typu M, které je levnější, než dosud používané měření typu 

B, s sebou přinese postupnou úsporu nákladů provozovatelů distribučních soustav spojených 

s měřením. Očekáváme rozvoj instalací malých výroben elektřiny, které budou moci provozovat 

zákazníci bez licence na výrobu elektřiny – pokud budou takto vyrobenou elektřinu spotřebovávat 

v místě výroby – který povede ke zvýšení podílu samozásobování elektřinou a ke snížení odebíraného 

množství elektřiny z distribuční soustavy. Vzhledem k nerovnoměrnosti takové výroby elektřiny v čase 

a nesoudobosti s rozložením spotřeby elektřiny bude stále aktuální požadavek na odběr elektřiny 

z distribuční soustavy, a proto i na s tím související měření elektřiny, a to jak dodané do soustavy, tak 

odebrané ze soustavy. Změna vyhlášky má v tomto případě pozitivní vliv (jak uvedeno výše) na snížení 

nákladů na měření zavedením a instalací měření typu M (oproti v současné době používanému měření 

typu B). Uvažujeme-li, že cena vlastního měřidla typu M může být poloviční ve srovnání s měřidlem 

typu B a počítáme-li s rozvojem malých zdrojů elektřiny do instalovaného výkonu 10 kW v rozsahu cca 

60 000 ks instalací do roku 2020, pak úspora jen na měřidlech činí 240 mil Kč, oproti instalování měření 

typu B. Skutečná výše úspory závisí na počtu instalací, ceně měřicího zařízení a ceně obsluhy. Dá se 

předpokládat, že cena měřicího zařízení bude se zvyšujícím se počtem instalací klesat. 

 

Co se týká neoprávněných odběrů elektřiny, novela energetického zákona č. 131/2015 Sb. upravila 

ustanovení § 51, která se této problematiky týkají. Náhradu škody za neoprávněný odběr elektřiny 

vymáhá po osobách, které se jej dopustily provozovatel distribuční soustavy, k jehož zařízení je 

odběrné místo připojeno. Jedná se jak o provozovatele regionálních distribučních soustav (na území 

ČR jsou čtyři – ČEZ Distribuce, a. s.; EON Distribuce, a. s.; PRE distribuce, a. s.; LDS Sever, spol. s r.o.) 

jejichž zařízení je připojeno přímo k přenosové soustavě, tak o provozovatele lokálních distribučních 

soustav, jejichž zařízení je připojeno k jiné distribuční soustavě a není přímo připojeno k přenosové 

soustavě. 

 

Údaje získané od tři největších provozovatelů distribučních soustav, které se týkají neoprávněných 

odběrů elektřiny, jsou uspořádány v následující tabulce. 

NO - elektrická energie 2014 2015 

Počet případů  5 159 ks 4 928 ks 

Výše škody s DPH v mil. CZK 165 158 

Počet soudních řešení 3 618 2 659 
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4. Návrh řešení 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti za optimální variantu považujeme variantu 1 – novelizaci 
stávající vyhlášky č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při 
neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 
elektřiny. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navržená novela stávající vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při 
neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 
elektřiny (varianta 1), která plně implementuje ustanovení platného energetického zákona. 

6. Přezkum účinnosti 

K vydání vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny je podle 
energetického zákona zmocněno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle téhož zákona je kontrolní 
činností nad dodržováním ustanovení energetického zákona pověřen Energetický regulační úřad, který 
může rovněž ukládat sankce.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vyhlášky byl konzultován se zástupci  Energetického regulačního úřadu, provozovatele 
přenosové soustavy (ČEPS, a. s.), provozovatele distribučních soustav (ČEZ Distribuce, a. s., E.ON 
Distribuce, a. s., PRE Distribuce, a. s.), výrobců elektřiny, vč. obnovitelných zdrojů a operátora trhu 
(OTE, a. s.). 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, havel@mpo.cz 

Obecná část 

Předložený návrh novely vyhlášky je zpracován podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 

Energetický zákon v § 98a odst. 1 písm. a) zákona zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání 
této vyhlášky takto: 

 „Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 
podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v 
případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 
určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu při neoprávněném odběru, dodávce, 
přenosu nebo distribuci elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 
distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a rozsah předávání údajů 
operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností“.  

V souladu s tímto zmocňovacím ustanovením byla zpracována, projednána a schválena vyhláška č. 
82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, která byla 
změněna vyhláškou č. 476/2012 Sb. Nyní předkládaný návrh novely vyhlášky upravuje stávající 
vyhlášku č. 82/2011 Sb. v návaznosti na novelu energetického zákona č. 131/2015 Sb., která byla 
uveřejněna 5. 6. 2015 ve Sbírce zákonů a která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016. Zákonem č. 131/2015 
Sb. dochází od 1. 1. 2016 ke změnám, které se dotýkají měření elektřiny a neoprávněného odběru 
elektřiny. Zákon č. 131/2015 Sb. mění dotčená ustanovení energetického zákona takto: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNA8SDV2RP)



 - 9 - 

§ 49 odst.7 

(7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajišťuje 
instalaci vlastního měřicího zařízení typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování 
a pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, pokud je měřicí zařízení bez 
napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na 
instalaci měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného místa. Pokud zákazník 
požádá provozovatele distribuční soustavy o instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení 
stanoveného typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřicí zařízení instaluje. Zákazník je 
v takovém případě povinen uhradit provozovateli distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí zařízení, 
jeho instalaci, provoz a odečty požadovaného měřicího zařízení oproti měřicímu zařízení stanoveného 
typu.  

 

§ 51 Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy 

(1) Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy je 

 a) odběr bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl, 

 b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, 
vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani 
po upozornění, 

 c) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán, 

 d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina, 

 e) odběr měřený měřicím zařízením, 

1. které prokazatelně nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě výrobce 
elektřiny, obchodníka s elektřinou, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové 
soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či 
příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě 
změnily, 

2. které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční 
soustavy, 

3. které prokazatelně vykazuje chyby spotřeby ve prospěch zákazníka a na kterém bylo buď porušeno 
zajištění proti neoprávněné manipulaci, nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení, 

 f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční 
soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy, 

 g) odběr elektřiny bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení 
odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování trvající déle než 10 pracovních dní. 

 (2) Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy se zakazuje. 

 (3) Při neoprávněném odběru elektřiny je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá elektřinu, 
povinna nahradit v penězích vzniklou škodu. Nelze-li zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně 
zjištěných údajů, je povinna uhradit škodu určenou výpočtem podle hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem nebo předřazeného jistícího prvku a obvyklé doby jejich využití, nedohodnou-li se obě 
strany jinak. Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování 
neoprávněného odběru elektřiny. 

 (4) V případě, že při změně dodavatele elektřiny probíhá odběr elektřiny v odběrném místě zákazníka 
po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování evidovaného pro odběrné 
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místo zákazníka, nejedná se o neoprávněný odběr elektřiny a odpovědnost za odchylku nese budoucí 
subjekt zúčtování. 

 

§ 98a odst1. 

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, způsoby 
vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 
způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob určení výše náhrady škody, nelze-li 
zjistit skutečně vzniklou škodu při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny 
a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu a neoprávněném 
odběru tepelné energie, termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho 
povinností, 

 

Postupné změny elektroenergetického sektoru od roku 2000, kdy byl schválen energetický zákon č. 
458/2000 Sb. se týkaly nejen otevírání trhu s elektřinou, regulace v energetických odvětvích, ochrany 
zákazníka odebírajícího elektřinu a oddělení provozovatelů energetických sítí od výroby elektřiny a 
obchodu s elektřinou – to vše v souladu se směrnicemi Evropské unie o pravidlech vnitřního trhu s 
elektřinou, které obsahovaly tzv. energetické balíčky (první – směrnice 96/92/ES, druhý - směrnice 
2003/54/ES, třetí směrnice 2009/72/EU), ale i přímých vazeb mezi účastníky trhu s elektřinou. 
Nedílnou součástí obchodních vztahů výrobce elektřiny – provozovatel přenosové soustavy – 
provozovatel distribuční soustavy - zákazník je i přesné stanovení množství elektřiny, které výrobce 
dodává do elektrizační soustavy, provozovatel přenosové soustavy přenáší a provozovatel distribuční 
soustavy dopravuje do místa spotřeby, tj. k zákazníkovi. Základní principy měření jak dodávaného, tak 
odebíraného množství elektřiny zůstávají od roku 2001, kdy původní energetický zákon nabyl účinnosti, 
nezměněny, tzn., že měření elektřiny v přenosové soustavě zajišťuje provozovatel přenosové soustavy, 
měření elektřiny v distribuční soustavě zajišťuje provozovatel distribuční soustavy. Do tohoto řetězce 
vstupují výrobci elektřiny, např. z obnovitelných zdrojů energie, kteří vyrobenou elektřinu, na níž 
pobírají provozní podporu formou zeleného bonusu, měří svým vlastním stanoveným měřidlem. 

K naplnění práv a povinností dává energetický zákon účastníkům trhu s elektřinou vč. provozovatelů 
elektroenergetických sítí rozsáhlá oprávnění. Některé povinnosti v souvislosti s měřením elektřiny však 
musí plnit i zákazník odebírající elektřinu z elektrizační soustavy nebo výrobce elektřiny dodávající 
elektřinu do elektrizační soustavy. V tomto smyslu byla vyhláška již v minulosti doplněna o ustanovení 
navazující na změny vyvolané rozvojem a podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a 
to v rámci zmocňovacího ustanovení v zákoně č. 458/2000 Sb.  

Současný návrh vyhlášky naplňuje zmocňovací ustanovení dané § 98a energetického zákona a navazuje 
na ostatní ustanovení zvláštní části energetického zákona týkající se elektroenergetiky v oblasti 
měření. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s platnými legislativními dokumenty Evropské unie. 

Navrhovaná vyhláška nezakládá požadavky na státní rozpočet. Dopadem na podnikatelské prostředí se 
nevymyká stávající právní úpravě. Jedná se o návrh vyhlášky, který je zaměřen na činnost 
provozovatelů elektroenergetických sítí – provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů 
distribučních soustav, dále na výrobce elektřiny, operátora trhu a zákazníky. 
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Zhodnocení korupčních rizik 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik tak, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, a 

to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou 

uveřejnila na webové stránce www.korupce.cz Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády České 

republiky. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik předkladatelem. Při zpracování návrhu 

novely vyhlášky č. 82/2011 Sb. zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních příležitostí při 

aplikaci této vyhlášky. 

Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného 

omezit korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví energetický zákon. 

Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání dotčených subjektů 

(provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé distribučních soustav), ani orgánu provádějícího 

kontrolu dodržování příslušných ustanovení energetického zákona (návrhem vyhlášky nedochází k 

zásahu do kompetencí Energetického regulačního úřadu). 

 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 
definovaného v Metodice CIA 
ve vztahu k návrhu právního 
předpisu 

Poznámka či vysvětlení 
ke zhodnocení naplnění kritéria 

přiměřenost návrh novely dotčené vyhlášky 
nerozšiřuje kompetence 
orgánů veřejné správy, 
předpis je přiměřený množině 
vztahů, které má upravovat 

z hlediska rozsahu úprav byl 
zvolen postup vydání novely 
vyhlášky upravující výše 
uvedenou problematiku 

efektivita návrh předpisu umožňuje 
kontrolovat a vynucovat 
dodržování stanovených 
povinností nezávislým 
regulátorem, kterým je 
Energetický regulační úřad 

předmětem návrhu předpisu 
nebyly úpravy, které by měly 
vliv na změnu možnosti 
kontrolovat nebo vynucovat 
dodržování stanovených 
povinností, respektive úpravy 
kompetencí Energetického 
regulačního úřadu 

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria není 
relevantní 

návrh předpisu nijak nově 
neupravuje odpovědnosti, tyto 
zůstávají zachovány 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria není 
relevantní 

návrh předpisu nemění 
možnosti obrany proti 
nesprávnému postupu orgánu 
veřejné správy, 

kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria není 
relevantní 

návrhem předpisu nedochází 
k rozšíření kontrolních 
mechanizmů, ty již existují a 
jsou funkčně zakotveny 
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Zvláštní část 

K bodům 1 až 4 

Jedná se o upřesnění stávajícího textu vyhlášky tak, aby ustanovení bylo pro uživatele srozumitelnější, 
jasnější a konkrétní. Jedná se o formální úpravy. Základní principy měření elektřiny a umístění měřicích 
zařízení se návrhem novely nemění. Z toho plyne, že ani nákladová část měření se v souvislosti 
s novelou nemění. Měření typu S se nahrazuje měřením typu M, které je průběhové, a které by mělo 
být stanoveným typem měření pro předávací místa výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo 
připojené k distribuční soustavě s instalovaným výkonem do 10 kW včetně a pro odběrná místa 
zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV, prostřednictvím kterých je 
připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem do 10kW včetně. Podle informací od výrobců 
elektroměrů lze očekávat, že tento typ měřicího zařízení může být o cca 20 – 30 % levnější než měření 
typu B, a přitom měřené veličiny plně pokrývají potřeby jak zákazníků, tek obchodníků s elektřinou a 
provozovatelů distribučních soustav. Měření typu C může být s dálkovým přenosem údajů. 

K bodu 5 

Zrušuje se část, která již ztratila význam. 

K bodům 6 a 7 

Jedná se o úpravy, které upřesňují, v jakých případech je elektřina měřena měřením typu B. Souvisí 
s bodem 9. 

K bodu 8 

Viz odůvodnění k bodu 5. 

K bodům 9 a 10  

Jedná se o ustanovení, které upřesňuje případy, v kterých případech provozovatel distribuční soustavy 
měří elektřinu alespoň měřením typu M. Souvisí s body 6 a 7. 

K bodu 11 

Formální úprava, navazuje na přečíslování odstavců. 

K bodu 12 

Zrušuje se omezení instalovaného výkonu elektrárny ve výši 5 kW, neboť je nadbytečné. 

K bodům 13 a 14 

V návaznosti na ustanovení § 49 odst. 7) energetického zákona ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 
upravuje ustanovení, resp. posloupnost pro konkrétní místa stanovených typů měření, pro 
aplikovatelnost zákonného ustanovení. 

Jedná se o upřesnění specifikace měření spojené s měřením typu M. 

K bodům 15 až 22 

Upřesnění textu s cílem jeho jednoznačné aplikace a úprava navazující na přečíslování odstavců. 

K bodu 23 

Jde o reakci na současný a budoucí stav poskytování impulsních výstupů provozovatelem přenosové 
soustavy a provozovatelem distribuční soustavy jiným účastníkům trhu s elektřinou. Výstupy z měření 
lze poskytovat také prostřednictvím jiného komunikačního rozhraní. Provozovatel přenosové soustavy 
bude impulsní výstupy poskytovat do 31. 12. 2018. 

K bodu 24 
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 Souvisí s bodem 18. Princip se nemění, jedná se o měření v třífázové soustavě po jednotlivých fázích 
nikoli o součtové měření. 

K bodu 25 – 31 

Jde o upřesnění textu i ve vazbě na provedené úpravy v souvisejících částech vyhlášky. 

K bodu 32 – 36 

Upřesňuje se ustanovení, které se týká neoprávněného odběru elektřiny. Neoprávněný odběr elektřiny 
je definován v § 51 zákona č. 458/2000 Sb. Při vyčíslení škody, která je způsobena neoprávněným 
odběrem elektřiny se vychází z množství neoprávněně odebrané elektřiny. Tam, kde to je možné, je 
třeba vycházet z naměřených hodnot. Zcela jednoznačně se jedná o případy podle § 51 odst. 1 písm. 
a), b) nebo g) energetického zákona. Tam, kde to možné není, vychází se z výpočtu podle vyhlášky. 
V tomto směru jsou ustanovení upravena tak, aby postup provozovatele distribuční soustavy při 
vyčíslení škody vzniklé neoprávněným odběrem elektřiny byl srozumitelný a zřejmý a transparentní. 

K bodu 37 

Formální legislativně technická úprava. Tento paragraf vyhlášky není členěn na odstavce, avšak 
odstavec je ve vyhlášce označen jako „(2)“.  

K Čl. II 

Nabytí účinnosti se předpokládá dnem 1. ledna 2016. 
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