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III. 

ODŮVODNĚNÍ  

návrhu vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném 
odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 

A. OBECNÁ ČÁST 
Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody 
při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné 
distribuci elektřiny (dále jen „návrh vyhlášky“) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA), přijatých usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 
o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel 
vlády a Jednacího řádu vlády. 
Zpracování RIA není provedeno podle čl. 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace na 
základě rozhodnutí předsedy LRV v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2019 schváleného dne 19. prosince 2018.  
Odůvodnění návrhu vyhlášky je zpracováno podle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů, 

1.1. Název 
Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 

1.2. Navržená právní úprava 
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), ve znění 
pozdějších předpisů.  
Vyhlášku vydává MPO podle zmocnění v energetickém zákoně, konkrétně podle ustanovení 
§ 98a odst. 1 písm. a). Stávající 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 byla dvakrát novelizována. V současném 
platném znění neobsahuje žádnou specifikaci inteligentních elektroměrů, které by prováděly 
měření typu C, které je průběhové, s dálkovým přenosem údajů a vybavené 
standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi (tzv. 
inteligentní měření), minimální funkční a technické požadavky na inteligentní elektroměry, 
ani termíny pro montáž inteligentních elektroměrů, které jsou neopominutelnou součástí 
inteligentního měřicího systému. Změny v elektroenergetickém systému v Evropě, které se 
v posledních letech projevují v důsledku energetické politiky EU, vyžadují, aby také ČR 
postupně zavedla inteligentní měřicí systém, jehož jsou inteligentní elektroměry nezbytnou 
součástí.  

Podle energetického zákona zajišťují měření elektřiny v elektrizační soustavě provozovatel 
přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav. S tím jsou spojena oprávnění a 
zároveň provozovatelé musí plnit povinnosti související s měřením elektřiny stanovené 
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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 technické požadavky 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, za odebranou silovou elektřinu apod. 

Při současné právní úpravě nemají provozovatelé distribučních soustav, kteří jsou současně 
regulovanými energetickými společnostmi, žádný právní důvod k zavedení inteligentního 
měřicího systému, včetně montáže inteligentních elektroměrů. Operátor trhu OTE, a.s., nemá 
zákonný podklad pro zpracování dat o spotřebě z elektroměrů instalovaných v síti nízkého 
napětí (dále jen „NN“) v časové periodě kratší než 12 měsíců, které je potřebné pro splnění 
požadavků kladených na elektroenergetický systém legislativou EU i faktickými změnami 
ve fungování tohoto systému. 

Důvodem ke zpracování nové vyhlášky je především požadavek na přehlednost a 
srozumitelnost právního předpisu jak pro pracovníky provozovatelů distribučních soustav, 
tak pro zákazníky a ostatní účastníky trhu s elektřinou, tj. dosáhnout větší přívětivosti pro 
uživatele. Promítnutí změn do stávající vyhlášky, by upravenou vyhlášku velmi 
znepřehlednilo. 

 V současné době platná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. 
června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 
2012/27/EU (přepracované znění), (dále jen „směrnice (EU) 2019/944“), upravila termíny a 
některé podmínky pro zavedení inteligentního měřicího systému v Příloze II. Stejně jako 
předchozí směrnice 2009/72/ES uvádí možnost zavést inteligentní měřicí systém na základě 
„posouzení toho, jaký způsob inteligentního měření je z hospodářského hlediska 
nejpřiměřenější a nákladově nejefektivnější a jaký harmonogram jejich distribuce je 
proveditelný“. Směrnice (EU) 2019/944 zároveň v jednotlivých článcích uvádí řadu 
požadavků pro vnitřní trh s elektřinou, které nelze bez zavedení inteligentního měřicího 
systému splnit. Bez včasné přípravy v oblasti měření spotřeby elektřiny v distribuční soustavě 
NN by nebylo možné implementovat plně směrnici (EU) 2019/944. Jedním z požadavků 
evropské energetické politiky je také podpora aktivit zákazníků na trhu s elektřinou 
prostřednictvím služeb navazujících na využití dat poskytovaných inteligentními elektroměry 
spotřebitelům. Návrh vyhlášky reaguje také na povinnost zavést interval zúčtování odchylek 
o délce 15 minut podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2019/943 ze dne 5. 
června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění), (dále jen „nařízení (EU) 
2019/943“). 

 

1.3. Odůvodnění hlavních principů právní úpravy 
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Předložený návrh vyhlášky zachovává stávající principy měření v distribuční soustavě 
vysokého a velmi vysokého napětí (měření typu A, B), a to v zájmu zachování co největší 
stability právního prostředí.  

Měření elektřiny v elektroenergetické síti se provádí měřicím zařízením. Měřicí zařízení 
zahrnuje měřidlo (elektroměr), u nepřímého měření také měřicí transformátory, dále zahrnuje 
pro dálkový přenos naměřených údajů ještě zařízení pro přenos, ukládání a zpracování dat 
z měření.   

Navržená legislativní úprava umožní instalovat v distribuční soustavě NN inteligentní měření 
spotřeby elektřiny. Jedná se o měření typu C, které je průběhové, s dálkovým přenosem údajů 
a vybavené standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi. 
Návrh vyhlášky zavádí inteligentní měřicí systém v souladu s požadavky legislativy EU a 
spolehlivého a bezpečného provozování elektroenergetického systému ČR. Navržené řešení 
umožní realizovat potřebné změny způsobem proveditelným s ohledem na dostupné pracovní 
kapacity, předpokládaný vývoj technologie a náklady na datovou komunikaci. 

Právní úpravou jsou podrobně definovány požadavky na technické vlastnosti elektroměrů, 
technické podmínky měření a předávání výsledků měření a jejich uchování.  

Neméně významnou částí předpisu je způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném 
odběru elektřiny, při neoprávněné distribuci elektřiny nebo při neoprávněné dodávce 
elektřiny. 

S ohledem na časovou náročnost přípravy zavedení inteligentního měřicího systému 
regulovanými subjekty, obsahuje navržená právní úprava podrobný harmonogram účinnosti 
vybraných ustanovení. 

Odběr elektřiny z distribuční soustavy NN je podle platných předpisů měřen elektroměry s 
odečtovou periodou 12 měsíců. Zákazník, dodavatel elektřiny i provozovatel distribuční 
soustavy mají proto k dispozici přesné údaje o celkovém odběru elektřiny zákazníka, ale 
nikoliv o jeho průběhu v čase. Elektroenergetický systém v Evropě se v důsledku 
energetické politiky EU v posledních letech výrazně mění – narůstá objem výroby elektřiny 
z decentralizovaných, zejména obnovitelných zdrojů energie, a zákazníci jsou na trhu 
s energií stále aktivnější. Značný vliv na chování propojeného elektroenergetického 
systému, jehož součástí je i elektrizační soustava ČR, má podíl výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů v sousedním Německu a dalších státech EU. Jednou z podmínek 
zachování spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny je v této situaci zvyšování flexibility 
propojeného systému. Zvýšení nebo snížení velikosti spotřeby (tj. flexibility na straně 
konečných zákazníků) k dosažení rovnováhy mezi aktuální výrobou a spotřebou by nebylo 
možné bez inteligentního měření. Podpora využití flexibility spotřeby v distribuční soustavě 
NN vyžaduje poskytnout zákazníkům podrobné informace o jejich spotřebě. Informace, 
které má v současné době provozovatel distribuční soustavy k dispozici z ročního odečtu 
elektroměru a předává je zákazníkovi, jsou z tohoto hlediska naprosto nedostačující.  Z toho 
důvodu je nutné změnit způsob měření, zpracování údajů z elektroměrů a jejich poskytnutí 
zákazníkům i dodavatelům elektřiny. Proto je nutné zavést inteligentní elektroměry a 
nezbytnou podmínkou k tomu je specifikovat v legislativě podrobně kategorie inteligentních 
elektroměrů, minimální funkční a technické požadavky na inteligentní elektroměry a 
požadavky na způsob měření. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, 
jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat 
právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 98a odst. 1 písm. a) 
energetického zákona. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

V návrhu vyhlášky jsou promítnuty požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o 
změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU)  2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění). 

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

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“. 

Cílem navržené legislativní úpravy je umožnit využívání flexibility na straně spotřeby a posílit 
rovnováhu mezi aktuální výrobou a spotřebou, podpořit aktivitu konečných zákazníků při 
využívání možností trhu s elektřinou včetně využití optimalizace spotřeby ke snížení účtů za 
odběr elektřiny. Nezbytným prostředkem k tomu je zavedení nového typu měřicích přístrojů 
(elektroměrů) jako součást systému inteligentního měření v distribuční soustavě NN. 
Navržená úprava definuje nové kategorie měření typu C, určuje podmínky včetně 
harmonogramu pro postupné zavedení inteligentního měření a upravuje proces předávání dat 
z elektroměrů v distribuční síti NN. Nedílnou součástí vyhlášky jsou přílohy, které obsahují 
minimální požadavky a třídy přesnosti elektroměrů a technické požadavky na měření typu C 
kategorie C1 a C2 (inteligentní měření).  
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Navržená legislativní úprava také reaguje na změny trhu s elektřinou vyvolané implementací 
pravidel Evropské komise, jejichž důsledkem je ukončení tzv. vyrovnávacího trhu s regulační 
energií. Pevná cena stanovená pro zúčtování odchylky za dodávku kladné regulační energie 
podle údajů z vyrovnávacího trhu byla podkladem pro cenu za silovou elektřinu použitou při 
výpočtu škody za neoprávněně odebranou elektřinu. Předložený legislativní návrh umožňuje 
jiný způsob stanovení této ceny. 

Hlavními riziky nezavedení nové úpravy je nemožnost připravit řešení problémů vyvolaných 
růstem objemu výroby elektřiny z decentralizovaných, zejména obnovitelných zdrojů energie 
a nemožnost plné implementace směrnice (EU) 2019/944, především ve vztahu ke konečným 
zákazníkům. Možnost využít flexibilitu spotřeby na straně zákazníků v distribuční soustavě 
NN by zůstala na současné velmi omezené úrovni. Pokud nebude navrhovaná vyhláška 
vydána, nebudou mít regulované subjekty v energetice zodpovědné za zajišťování měření v 
distribuční soustavě právní podklad pro zavedení inteligentních elektroměrů, včetně jejich 
vyhodnocování a předávání dat operátorovi trhu (OTE). OTE nebude mít právní podklad pro 
vyhodnocování dat o spotřebě za období kratší než 12 měsíců u zákazníků v soustavě NN. 

V průběhu přípravy vyhlášky o měření proběhly opakované konzultace se zástupci 
provozovatelů distribučních soustav (regionálních i lokálních), ERÚ, OTE, provozovatele 
přenosové soustavy a na závěr také se zástupci obchodníků s elektřinou. Výsledkem 
konzultací je předložený text návrhu vyhlášky, který byl v průběhu závěrečných jednání 
posouzen výše zmíněnými subjekty z hlediska realizovatelnosti, návaznosti mj. na Pravidla 
provozování distribučních soustav, Pravidla trhu s elektřinou, a v neposlední řadě také 
závazných termínů pro jednotlivé kroky uvedené v textu vyhlášky. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí 

Navržená právní úprava nemá finanční dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Dotčenými subjekty jsou provozovatelé distribučních soustav, OTE a.s. (operátor trhu), ČEPS 
a.s. (provozovatel přenosové soustavy), obchodníci s elektřinou, koneční zákazníci v 
distribuční síti nízkého napětí (NN), výrobci elektřiny dodávající elektřinu do soustavy NN, 
Energetický regulační úřad (ERÚ). Předkladatel předpokládá pozitivní dopady pro 
podnikatele odebírající elektřinu z distribuční soustavy NN (malé a střední podniky) ve formě 
možného snížení nákladů na elektřinu.  Přínosy ze zavedení inteligentního měřicího systému 
jsou v lepší informovanosti zákazníků o jejich spotřebě, případně výrobě, a s tím spojené 
možnosti optimalizovat spotřebu a snížit platby za elektřinu. Inteligentní měřicí systémy 
umožní spotřebiteli v téměř reálném čase získávat přesnou zpětnou vazbu o své spotřebě nebo 
výrobě energie, díky čemuž spotřebitelé mohou svou spotřebu nebo výrobu energie lépe řídit, 
mohou nabízet na trhu svoji flexibilitu (snížení/zvýšení spotřeby za úplatu), a tak snížit své 
platby za elektřinu. 
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Přínosem je také vytvoření podmínek pro rozvoj trhu s flexibilitou strany spotřeby a jejím 
využitím pro potřeby regulace bilance energetického systému. Významným přínosem je 
vytvoření podmínek pro fungování tzv. agregátorů, kteří umožní společnou účast jednotlivých 
spotřebitelů na trhu s elektřinou, nebo trhu s flexibilitou. Tím umožní aktivním spotřebitelům 
snížit si náklady na elektřinu. Přínosem pro provozovatele distribučních soustav je úspora 
nákladů na manuální odečty elektroměrů, potenciál efektivnějšího odhalení netechnických 
ztrát (černých odběrů) a jednodušší řešení odpojení zákazníků soustavně porušujících 
smlouvu o dodávce elektřiny. 

Navržená právní úprava rozšiřuje obory podnikání o možnost poskytování služeb 
využívajících data poskytovaná z elektroměru spotřebiteli, a to jak softwarová řešení pro 
optimalizaci užití elektřiny, tak technologická zařízení pro řízení spotřebičů podle požadavků 
a potřeb spotřebitele.  

Navržená právní úprava nemá sociální dopady, ani dopady na specifické skupiny obyvatel. 
Také nemá dopady na životní prostředí. 

 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení 
příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím 
statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 

Navržená právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů. 

 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navržená právní úprava nemá nepříznivý dopad v porovnání se současným stavem ochrany 
soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů. 

 
8. Zhodnocení korupčních rizik   

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 
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 nové vyhlášky 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 
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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 vyhlášky nerozšiřuje 
kompetence orgánů veřejné 
správy, 
předpis je přiměřený množině 
vztahů, které má upravovat 

z hlediska rozsahu úprav byl 
zvolen postup vydání nové 
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 

 
 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navržená právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět úpravy právního předpisu v souladu se zmocňovacím ustanovení 
§ 98a odst. 1 písm. a) energetického zákona1. 

 

K § 2 

Ustanovení § 2 specifikuje obsah pojmu měření elektřiny, pojmenovává tři základní typy měření A, 
B a C. Vysvětluje další pojmy charakterizující způsob měření. Určuje podmínky měření v případě, 
že místa připojení téhož účastníka trhu1 jsou na různých napěťových hladinách. 

Druhy měřicích zařízení rozlišujeme podle toho, jaký typ měření měřicí zařízení provádí. Buď je to 
měření typu A nebo B nebo C. Pro každý typ měření jsou definovány technické požadavky, způsoby 
měření jednotlivých typů měřicích zařízení a údaje, které toto měřicí zařízení poskytuje. 

 
K § 3 až 6 

Jednotlivá ustanovení § 3 až 6 uvádějí charakteristické znaky jednotlivých typů měření A, B a C. 
Určují pro každý typ měření od nejvyššího k nejnižšímu, ve kterých místech musí být příslušný typ 
měření použit. Použity jsou přitom pojmy energetického zákona a číselné údaje vymezující meze pro 
použité technické údaje. U měření typu C je § 5 členěn podle kategorií C1 až C4. 

Měření typu C, pokud je průběhové, s dálkovým přenosem údajů a vybavené standardizovaným 
komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi, je inteligentním měřením v souladu se 
směrnicí (EU) 2019/944. 

Pro každý typ měření uvádí každý paragraf základní měřicí interval, základní vyhodnocovací interval 
a základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů. Ustanovení popsaná pod jednotlivými 
písmeny navazují na termíny účinnosti uvedené v § 25, protože je potřeba definovat s předstihem 
podmínky pro měření, vyhodnocování, zpracování a přenos údajů v návaznosti na požadavky 
směrnice (EU) 2019/944 a na povinnost zavést interval zúčtování odchylek o délce 15 minut podle 
nařízení (EU)  2019/943. 

 
K § 7 

§ 7 odst. 1 určuje podmínky, za kterých může zákazník odebírat elektřinu bez měření. Umožňuje 
odběr v případech, kdy by náklady na měřicí zařízení, jeho odečty a údržbu nebyly úměrné objemu a 
ceně odebrané elektřiny. § 7 odst. 2 se týká souhrnných odběrných míst a souvisí s § 8 odst. 3 písm. 
d).  
 

K § 8 a 9 

 
1 Viz zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Ustanovení § 8 odst. 1 určuje technické jednotky pro předávání údajů z měření elektřiny mezi 
účastníky trhu. Ustanovení § 8 odst. 2 určuje, které veličiny měří provozovatel distribuční soustavy 
pro technicko - provozní účely. Tyto údaje nejsou určeny pro účtování odběru nebo dodávky elektřiny 
mezi účastníky trhu, přesto jsou důležité pro provozovatele distribuční soustavy a je nutno je ve 
vyhlášce uvést. Odstavec 3 popisuje způsob získání údajů z měření elektřiny, resp. co je považováno 
za údaje z měření elektřiny. 

Ustanovení § 8 odst. 4 a odst. 5 určují způsob získání náhradních údajů a ustanovení § 8 odst. 6 a 
ustanovení § 9 odst. 1 také omezení pro jejich opakované použití. Tím je zajištěna jednotnost procesu 
na straně provozovatelů distribučních soustav, která umožňuje jednotnost zpracování údajů 
operátorem trhu. 

Ustanovení § 9 odst. 2 až 4 se týkají dat pro zpracování typových diagramů dodávky, údajů o odběru 
elektřiny k datu změny regulovaných cen. Poslední odstavec je výčtem situací, při kterých musí být 
vždy provedeno zpracování údajů z měření elektřiny. Je zachován právní stav platný v současnosti. 

 
K § 10  
Ustanovení § 10 obsahuje konkrétní popisy jednotlivých podmínek měření elektřiny spojených 
s měřením a vyhodnocováním toků elektřiny. Hodnotu povolené maximální odchylky času mezi 
měřicí centrálou a měřicím zařízení uvádí v návaznosti na typy a kategorie měření. Je uplatněna 
zásada, že časový rozdíl může být větší tam, kde je předpokládán nižší objem protékající elektřiny. 

 

K § 11 

Ustanovení § 11 odst. 1 až 3 stanovují povolenou odchylku měření podle jednotlivých typů měření. 
Ustanovení § 11 odst. 4 a 5 určují umístění měřicího zařízení a postup v případech, kdy je měřicí 
zařízení umístěno jinde, než je místo připojení. § 11 odst. 6 určuje další specifické podmínky měření, 
které se vztahují ke konkrétním vlastnostem některých měřicích zařízení. 

 

K § 12 

Ustanovení § 12 odst. 1 řeší otázku přepínání mezi různými tarify. § 12 odst. 2 umožňuje účastníkům 
trhu využívat naměřené hodnoty z elektroměru nepřetržitě přímo v místě měření za přesně 
specifikovaných okolností. § 12 odst. 3 až 5 určují technické podmínky měření a vyhodnocování toků 
elektřiny při připojení k třífázové soustavě. Je zachován právní stav platný v současnosti. 

 
K § 13 

Ustanovení § 13 uvádí konkrétní postupy při různých situacích souvisejících s montáží, demontáží 
nebo výměnou měřicího zařízení, včetně případů poruchy měřicího zařízení nebo pochybnosti o 
správnosti funkce měřicího zařízení. Účelem posledních zmíněných ustanovení je ochrana účastníků 
trhu v případech poruchy nebo nesprávné funkce měřicího zařízení. 

 
K § 14 

Ustanovení § 14 odst. 1 a 2 určují povinné minimální lhůty pro uchování naměřených údajů. § 14 
odst. 3 se odvolává na vyhlášku ERÚ o Pravidlech trhu s elektřinou. 
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Ustanovení § 14 odst. 4 popisuje poskytované veličiny a jejich číselný rozsah. Ustanovení § 14 
odst. 5 písm. a) až d) navazují na termíny účinnosti uvedené v § 25 (viz vysvětlení u § 3 až 6 a u § 
25). 

 
K § 15 a 16 

Ustanovení § 15 a 16 podrobně popisují postupy pro stanovení výše náhrady škody při 
neoprávněném odběru elektřiny s ohledem na různé varianty, které mohou v praxi nastat.  

 

K § 17 

Ustanovení § 17 popisuje postupy pro stanovení výše náhrady škody při neoprávněné distribuci 
elektřiny s ohledem na různé varianty, které mohou v praxi nastat.  

 

K § 18 

V § 18 jsou popsány postupy pro stanovení výše náhrady škody při neoprávněné dodávce elektřiny 
s ohledem na různé varianty, které mohou v praxi nastat.  

 
K § 19 

§ 19 odkazuje na přílohu č. 1, která uvádí třídy přesnosti měřicích transformátorů, a dále třídy 
přesnosti elektroměrů pro měření činné a pro měření jalové energie.  

 
K § 20 až 22 

Účelem je uvedení rozsahu a termínu pro předávání údajů o výrobnách elektřiny operátorovi trhu, a 
to pro analytické a plánovací účely, v rozsahu příloh č. 2 a č. 3. 

 
K § 23 

Přechodná ustanovení upravují v potřebném rozsahu vztah mezi navrženou vyhláškou a dosud 
platnou vyhláškou č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při 
neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 
elektřiny. 

 

K § 24 

§ 24 ruší dosud platnou vyhlášku č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady 
škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné 
distribuci elektřiny, včetně jejích novel. 

 
K § 25 

Ustanovení § 25 o nabytí účinnosti vyhlášky stanovuje v odst. 1, že tato vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. července 2020, s výjimkami uvedenými v písm. a) a b), (1. července 2024, respektive 1. 
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července 2027). Dále odst. 2 upravuje pozbytí účinnosti předmětných ustanovení vyhlášky. Důvodem 
je potřeba definovat s předstihem podmínky pro měření, vyhodnocování, zpracování a přenos údajů 
v návaznosti na požadavky směrnice (EU) 2019/944 a na povinnost zavést interval zúčtování 
odchylek o délce 15 minut podle nařízení (EU)  2019/943. 
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