
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, 

neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 26. března 

2020, s termínem dodání stanovisek do 20. dubna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

     K § 5 odst. 5 
Dle čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel vlády 

musí být při první citaci právního předpisu v textu normy 

použita jeho úplná citace. Doporučujeme proto slova 

„zákona o podporovaných zdrojích energie“ nahradit slovy 

„zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů“. 

Kategorie C1, C2 a C3 jsou kategoriemi měření typu C, 

doporučujeme proto v poslední větě za slovo „nebo“ 

doplnit slova „měřením typu C“. 

Akceptováno  

      K § 8 odst. 4 
První věta není z jazykového hlediska formulována 

správně. Z důvodu srozumitelnosti doporučujeme její 

následující přeformulování: „Nejsou-li v případě 

prokazatelné závady měřícího zařízení, při opravě 

chybných hodnot nebo při doplnění chybějících hodnot 

dostupné údaje zaznamenané měřícím zařízením, provede 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy výpočet náhradních údajů o odběru 

nebo dodávce elektřiny a o jejím průběhu.“ 

Akceptováno  
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      K § 15, 16, 17 a 18 
Odůvodnění těchto ustanovení považujeme na 

nedostatečné. Dle obecné části důvodové zprávy má být 

stanoven nový postup stanovení ceny za silovou elektřinu, 

která je podkladem pro výpočet výše škody vzniklé 

neoprávněným odběrem. Zvolení daného postupu však není 

nikde zdůvodněno. V ustanoveních o způsobu náhrady 

škody dochází mimo to i k dalším věcným změnám oproti 

stávající právní úpravě (například prodloužení stanovení 

délky trvání neoprávněného odběru v případě, že jeho 

skutečnou délku trvání není možné zjistit, z 24 měsíců na 

36). Tyto nejsou nijak odůvodněny. Doporučujeme veškeré 

odchylky od stávající úpravy řádným způsobem odůvodnit. 

Akceptováno – odůvodnění doplněno: 

1.   Nový postup stanovení ceny za silovou elektřinu má 3 důvody: 

a) ERÚ avizoval, že v budoucnu již nebude v cenovém rozhodnutí 

(CR) ERÚ uvedena cena za dodávku kladné regulační energie a 

cena za dodávku záporné regulační energie, které podle stávající 

právní úpravy vstupují do výpočtu náhrady škody. V návrhu 

vyhlášky je totiž uvedeno, že pokud v CR ERÚ nebude uvedena 

cena za dodávku kladné a záporné regulační energie, využije se 

vážený průměr ceny pořízené kladné nebo záporné regulační 

energie vypočítané po ukončení závěrečného měsíčního 

finančního vypořádání odchylek u OTE. 

b) Stávající cena za dodávku kladné regulační energie dle CR 

ERÚ je 2.350,- Kč/MWh, což odpovídá cca 87 EUR/MWh, a za 

takovou cenu se elektřina neobchoduje. Je potřeba totiž vzít do 

úvahy, že ve vyhlášce o měření se hovoří o náhradě způsobené 

škody. Pokud bychom se vydali touto cestou úvah, pak by do 

výpočtu náhrady vzniklé škody mohl někdo apelovat na cenu 

elektřiny, kterou provozovatelé distribuční soustavy (PDS) 

nakupují na krytí ztrát v distribuční soustavě (DS). Např. pro rok 

2020 je tato cena proE.ON DI stanovena ve výši 1.502,69 

Kč/MWh, což je cca 55 EUR/MWh. Naopak cena za dodávku 

záporné regulační energie je v CR ERÚ stanovena na 1,- 

Kč/MWh. Za stávajících pravidel se vůbec provozovateli 

distribuční soustavy (PDS) nevyplácí vystavovat fakturu za 

neoprávněnou dodávku do DS, protože náklady na fakturaci 

neoprávněné dodávky do DS přesahují výnosy z účtování, a to 

ještě regulační pravidla zpřísňují, protože výnosy z neoprávněného 

odběru (NEO) vstupují 60 % do záporného KF (korekčního 

faktoru).  Vážený průměr ceny pořízené kladné nebo záporné 

regulační energie vypočítané po ukončení závěrečného měsíčního 

finančního vypořádání odchylek na OTE daleko lépe odrážejí cenu 

silové elektřiny na trhu. 

c) Tento důvod vychází právě z odůvodnění uvedeném v bodě b). 

Pokud by totiž bylo rozhodnuto, že pro výpočet náhrady škody za 
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NEO má vstupovat cena elektřiny, kterou PDS nakupují na krytí 

ztrát v DS, bylo by to kontraproduktivní, protože u mnohých 

odběratelů tržní cena silové elektřiny je mnohem vyšší, a tak by 

cena za NEO byla pro mnohé odběratele levnější než standardní 

tržní cena. Náhrada škody za NEO má mít také výchovný 

charakter a odrazovat od NEO, protože dle EZ neoprávněný odběr 

a dodávka jsou zakázány.   

 

2. Prodloužení stanovení délky trvání neoprávněného odběru v 

případě, že jeho skutečnou délku trvání není možné zjistit, z 24 

měsíců na 36, se opírá o Občanský zákoník, kde nejnižší 

promlčecí lhůta je stanovena na 3 roky. 

 

3. Dále se v návrhu vyhlášky upřesňovaly stavy pro: 

a) Při NEO, kdy je však smluvně zajištěna služba DS. V návrhu je 

upřesněno, že v takovém případě do výpočtu náhrady škody za 

NEO nevstupují ceny za službu DS. Stávající znění vyhlášky to 

umožňuje, a tak by odběratel v NEO služby DS hradil dvakrát. 

b) Nově v návrhu vyhlášky je popsán výpočet náhrady škody při 

neoprávněné distribuci - stav, kdy dodávka silové elektřiny je 

standardně zajištěna, ale není smluvně zajištěna služba DS. 

c) Při výpočtu náhrady škody u odběru z hladiny VVN a VN 

vstupuje maximální naměřený výkon z DS v době NEO, který se 

násobí měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu.  Dle 

současné dikce vyhlášky o měření je účtováno překročení 

rezervované kapacity.   

      K § 23 odst. 4 a 5 
Skutečnost, že provozovatel může stávající typ měřícího 

zařízení nainstalovaného do 1. července 2024 ponechat v 

provozu po dobu platnosti jeho ověření, může být dle 

našeho názoru v rozporu se směrnicí EU 2019/944, která v 

čl. 19 v bodě 6 stanoví, že měřící systémy, které nesplňují 

požadavky článku 20 a přílohy II, nesmějí být v provozu po 

5. červenci 2031. Zároveň nám není zřejmé, jaký cíl 

Vysvětleno – odůvodnění doplněno  

 

Zavedení inteligentního měření se podle směrnice EU 2019/944 

může opřít o ekonomické posouzení. Pouze v případě, že toto 

ekonomické posouzení je pozitivní, je členský stát vázán lhůtami 

ve směrnici. V případě negativního posouzení je třeba toto 

posouzení pravidelně opakovat. 

Ekonomické posouzení plošného zavedení inteligentního měření 
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předmětnými ustanoveními předkladatel sleduje, 

odůvodnění je v tomto směru nedostatečné. Doporučujeme 

proto přechodná ustanovení s ohledem na výše uvedené 

zrevidovat a v návaznosti na to buď v odůvodnění uvést, 

proč jsou zaváděna a na základě jakých ustanovení 

směrnice EU 2019/944 je takový postup členským státům 

umožněn nebo je vypustit. 

Dle čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel vlády 

musí být při první citaci právního předpisu v textu normy 

použita jeho úplná citace. Doporučujeme proto slova 

„zákona o metrologii“ nahradit slovy „zákona č. 505/1990 

Sb., o metrologii“. 

v ČR není jako takové pozitivní a ČR přistupuje pouze 

k selektivnímu nasazení těchto měřidel v těch odběrných místech, 

kde získané benefity přesahují náklady. Inteligentní elektroměry 

budou ještě před zahájením selektivního nasazení (tj. před 1.7. 

2024) instalovány v rámci pilotních projektů. Je třeba zajistit, aby 

tyto elektroměry zůstaly v odběrných místech instalovány po dobu 

platnosti jejich ověření (v obvyklé délce 12 let) a aby nedocházelo 

k situaci, kdy je provozovatel distribuční soustavy nucen tyto 

elektroměry předčasně vyměnit, což by mělo za následek zbytečný 

růst nákladů na straně distributora. 

      K § 25 odst. 2 písm. a) a b) 
Platí, že ustanovení právního předpisu nabývají účinnosti, 

ale pozbývají platnosti. Není žádoucí, aby právní řád 

obsahoval platná ustanovení, která jsou trvale neúčinná. 

Doporučujeme proto slovo „účinnosti“ nahradit slovem 

„platnosti“. 

Akceptováno  

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

K § 1: 

Formulace neodpovídá Legislativním pravidlům vlády, viz 

čl. 48 odst. 4 LPV. 

Akceptováno 

K § 3 odst. 3 písm. c), § 4 odst. 4 písm. c) a § 6 odst. 1 

písm. b): 

Žádáme o vyjádření, zda navrhovaná účinnost od 1. 7. 2024 

směřuje k využití obecné výjimky podle čl. 8 odst. 4 

nařízení EU 2019/943 (čl. 8 odst. 4 umožňuje udělit 

obecnou výjimku pro zúčtování odchylek do 31.12.2024). 

Vysvětleno – ano, navrhovaná účinnost od 1. 7. 2024 směřuje 

k využití obecné výjimky podle čl. 8 odst. 4 nařízení EU 

2019/943. Energetický regulační úřad tuto výjimku udělil.  

K § 12 odst. 2 a § 14 odst. 4: 

Nejsou tato ustanovení vyhlášky částečně implementační 

vůči čl. 20 písm. a) směrnice 2019/944, který mj. požaduje 

poskytování informací o spotřebě konečným zákazníkům 

bez dalších nákladů? Nutno vyjasnit. 

Vysvětleno – tato ustanovení se netýkají inteligentních měřidel a 

nejsou implementačními vůči čl. 20 směrnice. 

Práva dotčených zákazníků podle 2019/944 nejsou těmito odstavci 

dotčena. 

K datu účinnosti (§ 25): 

1. Není zřejmé, proč je část dělené účinnosti 

Vysvětleno – zavedení inteligentního měření není vázáno na 

transpoziční lhůtu směrnice, ale podle směrnice se může opřít o 
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navrhována až k rokům 2024 a 2027. Odůvodnění 

hovoří o potřebě definovat s předstihem podmínky 

pro měření, vyhodnocování, zpracování a přenos 

údajů v návaznosti na požadavky práva EU. 

Směrnice 2019/944 ale stanoví transpoziční lhůtu 

převážně k 1. 1. 2021 (to je zejména problematické 

u transpozičních ustanovení vyhlášky: § 5 odst. 1 

písm. a), b) a c) a § 6 odst. 4, u nichž se ve vyhlášce 

v rozporu se směrnicí předpokládá účinnost až k 1. 

7. 2024). Transpoziční lhůta směrnice musí být 

respektována. 

Taktéž je nutno objasnit, kdy dle předkladatele bude 

nabývat účinnosti nový energetický zákon (předpokládáme, 

že tomu tak bude dříve než k roku 2024, a to již s ohledem 

na datum použitelnosti směrnice 2019/944), neboť ten bude 

zřejmě i v návaznosti na výše uvedené předpisy EU 

obsahovat nové zmocnění pro přijetí prováděcí právní 

úpravy, tedy i nové vyhlášky o měření elektřiny. 

ekonomické posouzení. Tj. směrnice nenutí členský stát zavést 

inteligentní měření v případě, že ekonomické posouzení není 

pozitivní. Pouze v případě, že toto ekonomické posouzení je 

pozitivní, je členský stát vázán lhůtami ve směrnici (např. do 

sedmi let zavést inteligentní měření u 80 % konečných zákazníků). 

V případě negativního posouzení je třeba toto posouzení 

pravidelně opakovat. 

Ekonomické posouzení plošného zavedení inteligentního měření 

v ČR není jako takové pozitivní a ČR přistupuje pouze 

k selektivnímu nasazení těchto měřidel v těch odběrných místech, 

kde získané benefity přesahují náklady. 

MPO v současné době dokončuje práce na věcném záměru nového 

energetického zákona, na který naváže paragrafové znění a 

následný legislativní proces. V novém energetickém zákoně bude 

nové zmocnění pro přijetí prováděcích právních předpisů, tedy i 

vyhlášky o měření. 

K příloze č. 2, části B odst. 1 písm. b): 

Ne všichni investoři výrobny elektřiny musí disponovat 

identifikačním číslem, půjde-li o občany členských států 

EU. Doporučujeme tedy doplnit o dovětek „bylo-li 

přiděleno“ tak, aby byla zohledněna také tato skupina osob. 

Akceptováno  

K příloze č. 4: 

Doporučujeme tuto přílohu vykazovat jako implementační 

vůči čl. 19 odst. 3, čl. 20 a příloze II směrnice 2019/944. 

Akceptováno  

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 1 

Podle § 1 vyhláška mimo jiné stanoví také „druhy měřicích 

zařízení“, jejichž úprava z textu vyhlášky není zřejmá, resp. 

ve vyhlášce nejsou přímo upraveny, pokud se však nejedná 

o jednotlivé typy měření. Z tohoto důvodu doporučujeme 

kontrolu znění předmětného ustanovení, popř. bližší 

Akceptováno – ustanovení § 2 odst. 1 pozměněno takto: 

 

Prostřednictvím jednotlivých druhů měřicích zařízení je 

prováděno zajišťování Zajišťováním měření elektřiny, kterým je 

instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích 

zařízení včetně zařízení hromadného dálkového ovládání, 

odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření. 
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vysvětlení ve zvláštní části odůvodnění. 

 

 

 K § 7 odst. 2 

V § 7 odst. 2 doporučujeme slovo „měřícího“ nahradit 

slovem „měřicího“. 

Akceptováno  

 K § 16 odst. 1 

Znění § 16 odst. 1 doporučujeme formulovat takto: 

 

„(1) V případě, že došlo k neoprávněnému zásahu do 

elektroměru, odečte se od odběru elektřiny vypočítaného 

podle § 15 odst. 6 odběr elektřiny naměřený 

provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem 

distribuční soustavy.“. 

Akceptováno s úpravou 

 K odůvodnění 

Ve zvláštní části odůvodnění k § 25 doporučujeme blíže 

vysvětlit, z jakého důvodu výjimky uvedené v písmenech 

a) a b) nabývají účinnosti a pozbývají účinnosti od 1. 

července 2024, resp. 1. července 2027. 

Vysvětleno – odůvodnění doplněno:  

1. odložená účinnost k 1. 7. 2024 se vztahuje k zavedení 15 

min. zúčtovací periody; ČR využila obecnou výjimku 

podle čl. 8 odst. 4 nařízení EU 2019/943 (čl. 8 odst. 4 

umožňuje udělit obecnou výjimku pro zúčtování odchylek 

do 31. 12. 2024). Zároveň k tomuto datu dojde k zahájení 

instalace inteligentních elektroměrů. 

2. odložená účinnost k 1. 7. 2027 se vztahuje k implementaci 

inteligentního měření, tj. k tomuto datu bude montáž 

dokončena u vybraných odběrných míst (tzv. selektivní 

zavedení) 

Ministerstvo 

financí 

K § 15 a § 16:  

Tato dvě ustanovení spolu úzce souvisí, nicméně není 

jasné, jak se bude postupovat v případě, kdy dojde k 

neoprávněnému zásahu do elektroměru - § 16 odst. 1.  V § 

16 odst. 2 se již popisuje postup při neoprávněném odběru. 

Pokud má předkladatel na mysli postup při neoprávněném 

odběru, který vznikl v důsledku neoprávněného zásahu 

do elektroměru, bylo by třeba to podle našeho názoru 

jednoznačně vyjádřit. 

Vysvětleno  

 

Ustanovení § 16 se použije na všechny případy, které jsou 

uvedené v ustanovení § 15. 
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 K § 23: V odstavci 1 je třeba v zájmu právní jistoty 

výslovně uvést předpis, podle kterého se bude postupovat – 

v uvedeném případě to zřejmě bude 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, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

navrhované vyhlášky, tj. slova „dosavadních právních 

předpisů“ je třeba nahradit slovy „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, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky“. V odstavci 2 je třeba slova „dnem“ nahradit 

slovy „ode dne nabytí“. 

Akceptováno 

 K odůvodnění: Obecná část odůvodnění je vypracována 

velice precizně, přesně ve smyslu Čl. 14 Legislativních 

pravidel vlády. Co se však týká zvláštní části odůvodnění, 

je spíše popisem obsahu, než odůvodněním jednotlivých 

navrhovaných; postrádáme podrobnější odůvodnění jejich 

obsahu. Zejména je toto zřetelné u ustanovení, která 

upravují způsob stanovení náhrady škody (§ 15 a násl.). 

Navrhovatel zde pouze jednou větou konstatuje, k čemu se 

dané odůvodnění vztahuje, postrádáme vysvětlení 

jednotlivých postupů, navržených principů výpočtů, 

ocenění.  Bylo by dobré odůvodnění v tomto smyslu 

dopracovat. 

Vysvětleno – odůvodnění doplněno: 

1.   Nový postup stanovení ceny za silovou elektřinu má 3 důvody: 

a) ERÚ avizoval, že v budoucnu již nebude v cenovém rozhodnutí 

(CR) ERÚ uvedena cena za dodávku kladné regulační energie a 

cena za dodávku záporné regulační energie, které podle stávající 

právní úpravy vstupují do výpočtu náhrady škody. V návrhu 

vyhlášky je totiž uvedeno, že pokud v CR ERÚ nebude uvedena 

cena za dodávku kladné a záporné regulační energie, využije se 

vážený průměr ceny pořízené kladné nebo záporné regulační 

energie vypočítané po ukončení závěrečného měsíčního 

finančního vypořádání odchylek u OTE. 

b) Stávající cena za dodávku kladné regulační energie dle CR 

ERÚ je 2.350,- Kč/MWh, což odpovídá cca 87 EUR/MWh, a za 

takovou cenu se elektřina neobchoduje. Je potřeba totiž vzít do 

úvahy, že ve vyhlášce o měření se hovoří o náhradě způsobené 

škody. Pokud bychom se vydali touto cestou úvah, pak by do 

výpočtu náhrady vzniklé škody mohl někdo apelovat na cenu 

elektřiny, kterou provozovatelé distribuční soustavy (PDS) 
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nakupují na krytí ztrát v distribuční soustavě (DS). Např. pro rok 

2020 je tato cena proE.ON DI stanovena ve výši 1.502,69 

Kč/MWh, což je cca 55 EUR/MWh. Naopak cena za dodávku 

záporné regulační energie je v CR ERÚ stanovena na 1,- 

Kč/MWh. Za stávajících pravidel se vůbec provozovateli 

distribuční soustavy (PDS) nevyplácí vystavovat fakturu za 

neoprávněnou dodávku do DS, protože náklady na fakturaci 

neoprávněné dodávky do DS přesahují výnosy z účtování, a to 

ještě regulační pravidla zpřísňují, protože výnosy z neoprávněného 

odběru (NEO) vstupují 60 % do záporného KF (korekčního 

faktoru).  Vážený průměr ceny pořízené kladné nebo záporné 

regulační energie vypočítané po ukončení závěrečného měsíčního 

finančního vypořádání odchylek na OTE daleko lépe odrážejí cenu 

silové elektřiny na trhu. 

c) Tento důvod vychází právě z odůvodnění uvedeném v bodě b). 

Pokud by totiž bylo rozhodnuto, že pro výpočet náhrady škody za 

NEO má vstupovat cena elektřiny, kterou PDS nakupují na krytí 

ztrát v DS, bylo by to kontraproduktivní, protože u mnohých 

odběratelů tržní cena silové elektřiny je mnohem vyšší, a tak by 

cena za NEO byla pro mnohé odběratele levnější než standardní 

tržní cena. Náhrada škody za NEO má mít také výchovný 

charakter a odrazovat od NEO, protože podle EZ neoprávněný 

odběr a dodávka jsou zakázány.   

 

2. Prodloužení stanovení délky trvání neoprávněného odběru v 

případě, že jeho skutečnou délku trvání není možné zjistit, z 24 

měsíců na 36, se opírá o Občanský zákoník, kde nejnižší 

promlčecí lhůta je stanovena na 3 roky. 

 

3. Dále se v návrhu vyhlášky upřesňovaly stavy pro: 

a) Při NEO, kdy je však smluvně zajištěna služba DS. V návrhu je 

upřesněno, že v takovém případě do výpočtu náhrady škody za 

NEO nevstupují ceny za službu DS. Stávající znění vyhlášky to 

umožňuje, a tak by odběratel v NEO služby DS hradil dvakrát. 
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b) Nově v návrhu vyhlášky je popsán výpočet náhrady škody při 

neoprávněné distribuci - stav, kdy dodávka silové elektřiny je 

standardně zajištěna, ale není smluvně zajištěna služba DS. 

c) při výpočtu náhrady škody u odběru z hladiny VVN a VN 

vstupuje maximální naměřený výkon z DS v době NEO, který se 

násobí měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu.  Dle 

současné dikce vyhlášky o měření je účtováno překročení 

rezervované kapacity.   

 V návrhu se používá termín „jalová energie, jalový výkon“ 

(např. § 3 odst. 1, §10 odst. 2). Tento termín není zde ani v 

energetickém zákoně vysvětlen. Předpokládáme, že se 

jedná o běžně používaný a zavedený termín v této oblasti, 

nicméně by bylo vhodné tento termín blíže vysvětlit 

alespoň v odůvodnění. 

Akceptováno  

 

Jedná se o ustálené fyzikální veličiny běžně používané, doplněno 

vysvětlení v odůvodnění. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

Zásadní připomínka: 

V § 25 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky navrhujeme 

vypustit odkazy na ustanovení § 3 odst. 3 písm. c), § 4 

odst. 4 písm. c) a § 6 odst. 4. 

Odůvodnění: Ustanovení § 3 odst. 3 písm. c), § 4 odst. 4 

písm. c) a § 6 odst. 4 návrhu vyhlášky, která mají dle § 25 

návrhu vyhlášky odloženou účinnost až na 1. 7. 2024, mají 

sloužit jako transpoziční ustanovení směrnice 2019/944 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, 

přičemž lhůta pro implementaci dotčených ustanovení 

směrnice (čl. 19 odst. 3 a čl. 20 písm. a)) uplyne již 31. 12. 

2020. Odložení účinnosti předmětných ustanovení 

vyhlášky za toto datum by bylo v rozporu s unijním 

právem. 

 

Vysvětleno – tato ustanovení nejsou transpoziční ke směrnici 

2019/944, ale k nařízení 2019/943, které zavádí 15-minutový 

interval zúčtování odchylek. Navrhovaná účinnost od 1. 7. 2024 

směřuje k využití obecné výjimky podle čl. 8 odst. 4 nařízení EU 

2019/943. 

ČR využila obecnou výjimku pro zavedení 15 min. zúčtovací 

periody podle čl. 8 odst. 4 nařízení EU 2019/943 (čl. 8 odst. 4 

umožňuje udělit obecnou výjimku pro zúčtování odchylek do 31. 

12. 2024). Energetický regulační úřad tuto výjimku udělil. 

 

 MZV upozorňuje, že vzhledem k obsahu vyhlášky, která 

mj. stanovuje požadavky na měřící zařízení, je třeba, aby 

Notifikace podle názoru MPO není nutná, nejedná se o technický 

předpis. Vyhláškou nejsou stanoveny nové požadavky na měřicí 
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byla notifikována EU jako technický předpis. zařízení. Požadavky na měřicí zařízení stanovuje zákon o 

metrologii a k němu příslušné prováděcí předpisy. Stávající 

vyhláška o měření také nebyla notifikována a tato nová vyhláška o 

měření je věcnou náplní shodná se stávající vyhláškou. 

Ministerstvo 

vnitra 

Obecně: 

Upozorňujeme, že je-li lhůta nebo určité rozmezí 

specifikováno tak, že je před rozhodným údajem uvedena 

předložka „do“, je tento údaj také součástí uvedeného 

rozmezí. Tedy například „do 1. července 2024“ (§ 23 odst. 

4) znamená, že lhůta vyprší až na konci dne 1. července 

2024. Je tedy zcela nadbytečné uvádět v těchto případech 

slovo „včetně“  

a doporučujeme jej vypustit. Slovo „včetně“ je navíc 

v předpise užíváno pouze v některých případech. Je-li 

záměrem předkladatele stanovit, že stanovený údaj není 

součástí udávaného rozmezí, lze užít například formulaci 

„méně než“. 

Akceptováno 

 K § 1: 

Doporučujeme dát ustanovení do formulačního souladu 

s čl. 48 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno 

 K § 2 odst. 2: 

Rozvitý větný člen doporučujeme z obou stran oddělit 

čárkami a vložit čárku mezi slova „používá v“. 

 

Akceptováno 

 K § 2 odst. 3 písm. a): 

1. Čárku za slovem „elektřina“ doporučujeme vypustit 

pro nadbytečnost, neboť se jedná o slučovací poměr 

dvou vedlejších vět. 

2. Slovo „nebo“ na konci ustanovení doporučujeme 

nahradit slovem „a“, neboť jde  

o výčet jednotlivých druhů měření. 

Akceptováno 

 K § 17 odst. 1: Akceptováno 
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Čárku ve slovech „soustavy, a“ doporučujeme vypustit pro 

nadbytečnost, neboť se jedná o slučovací poměr dvou 

vedlejších vět. 

 K § 17 odst. 3: 
1. Mezi slova „elektřiny včetně“ navrhujeme vložit 

čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 

2. Čárku ve slovech „posudky, a“ doporučujeme 

vypustit pro nadbytečnost. Tuto připomínku 

uplatňujeme také k § 18 odst. 4. 

Akceptováno 

 K § 23 odst. 2: 
Mezi slova „dnem účinnosti“ doporučujeme vložit slovo 

„nabytí“. 

Akceptováno 

Hospodářská 

komora 

1. Připomínka k § 23 odst. 1 

Požadujeme upravit text ustanovení následovně: 

„(1) Náhrada škody za neoprávněný odběr, neoprávněnou 

dodávku nebo neoprávněnou distribuci elektřiny, ke kterým 

došlo které byly zjištěny před nabytím účinnosti této 

vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních předpisů.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme úpravu textace ve vazbě na zkušenosti s 

možným právním výkladem jednotlivých soudů. Jde o 

formálně právní úpravu, která nemění záměr ustanovení, 

ale vhodněji jej definuje tak, aby bylo zřejmé, že podle 

nové úpravy lze postupovat tehdy, pokud výše uvedené 

instituty byly fakticky zjištěny za platnosti této nové 

úpravy (byť prakticky probíhaly současně za původní 

úpravy). Podle původní úpravy lze pak postupovat 

v případě, že k odhalení/zjištění neoprávněného 

odběru/dodávky/distribuce došlo ještě za účinnosti původní 

právní úpravy. 

zásadní připomínka 

Akceptováno 
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 1. Doporučujeme, aby předkladatel věnoval dostatečnou 

pozornost synergii při vydání této vyhlášky s vyhláškou o 

Pravidlech trhu s elektřinou a také vyhláškou o 

podmínkách připojení k elektrizační soustavě. 

Akceptováno 

 2. Připomínka k § 7 odst. 2 

Doporučujeme zvážit úpravu ustanovení následovně: 

„(2) Je-li v odběrném místě zákazník odběratel stejným 

právním subjektem jako dodavatel elektřiny do tohoto 

odběrného místa a provozovatel distribuční soustavy, k níž 

je toto odběrné místo připojeno, a zároveň v tomto 

odběrném místě není instalována výrobna elektřiny, může 

zákazník odebírat elektřinu bez měřícího zařízení. 

V takovém případě provozovatel distribuční soustavy 

postupuje podle § 8 odst. 3 písm. d).“. 

Odůvodnění: 

V případě, že provozovatel lokální distribuční soustavy 

(dále jen „LDS“) dodává většinu elektřiny sám sobě, je 

použití slova zákazník problematické. Slovo odběratel má 

obecnější charakter. Cílem úpravy vyhlášky je umožnit 

průmyslovým areálům (kde odběratel je zároveň i 

provozovatelem LDS a obchodníkem), které nemají 

měřené svoje vlastní odběry dle vyhlášky o měření, a bylo 

by velmi nákladné tato měření doplňovat (desítky mil. Kč), 

vykázat vlastní spotřebu na souhrnném EANu rozdílem – 

suma vstupů mínus suma externích zákazníků se rovná 

spotřeba daného odběratele. 

Akceptováno 

Svaz 

průmyslu a 

dopravy 
Připomínka k § 23 odst. 1 – Přechodná ustanovení 

Požadujeme nahradit slova „ke kterým došlo“ slovy „které 

Akceptováno 
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byly zjištěny“. 

Celé ustanovení pak zní: „(1) Náhrada škody za 

neoprávněný odběr, neoprávněnou dodávku nebo 

neoprávněnou distribuci elektřiny, ke kterým došlokteré 

byly zjištěny před nabytím účinnosti této vyhlášky, se 

posuzuje podle dosavadních předpisů.“ 

Odůvodnění připomínky: 

Navrhujeme úpravu textace ve vazbě na zkušenosti s 

možným právním výkladem jednotlivých soudů. Jde o 

formálně právní úpravu, která nemění záměr ustanovení, 

ale vhodněji jej definuje tak, aby bylo zřejmé, že podle 

nové úpravy lze postupovat tehdy, pokud výše uvedené 

instituty byly fakticky zjištěny za platnosti této nové 

úpravy (byť prakticky byly již realizovány současně za 

původní úpravy). Podle původní úpravy lze pak postupovat 

v případě, že k odhalení/zjištění neoprávněného 

odběru/dodávky/distribuce došlo ještě za účinnosti původní 

právní úpravy. 

zásadní připomínka 

Energetický 

regulační 

úřad 

Úvod 

Předmětná konzultovaná vyhláška je vydávána především z 

důvodu požadavku na přehlednost a srozumitelnost 

právního předpisu, a to jak pro pracovníky provozovatelů 

distribučních soustav, tak pro zákazníky a ostatní účastníky 

trhu s elektřinou, tj. cílem je dosáhnout větší přívětivosti 

pro uživatele. Současně tato vyhláška reflektuje platnou 

právní úpravu Evropské Unie (především směrnici 

č. 2019/944).  

 

Cíl byl dle našeho názoru naplněn. Avšak stále existují 

určité rezervy, které vedou ERÚ ke vznesení připomínek, 
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jelikož ne všechna ustanovení návrhu vyhlášky jsou zcela 

jasná a v některých případech mohou zakládat dle našeho 

názoru na nerovnováze mezi účastníky trhu. 

 
Obecná připomínka k textu vyhlášky 

Navrhujeme zpřesnění textu vyhlášky v případech, kdy 

vyhláška hovoří o napětí. Např. v ustanovení § 3 odst. 2 

písm. c), kde doporučujeme zpřesnit text „odebíraná 

z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy s napětím 

vyšším na napěťové hladině vyšší než 52 kV“. Jinde 

doporučujeme zpřesnit znění textu a blíže specifikovat, o 

jaké napětí se jedná - například v § 3 odst. 2 písm. e). 

Odůvodnění: 

Navrhované znění předmětné vyhlášky svým významem 

navozuje dojem, že se napětí vztahuje k přenosové nebo 

distribuční soustavě, a nikoliv k místu měření. Toto vytváří 

iluzi, že pokud provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy disponuje hladinou 52 kV, má být měření A 

použito i na nižší napěťové hladině (až na úroveň nízkého 

napětí).  

Za příliš obecné lze považovat ustanovení § 3 odst. 2 písm. 

e), ze kterého není patrné, o jaké napětí vyšší než 1 kV se 

jedná, zda na svorkách generátoru, na transformátoru 

prostřednictvím, kterého je výrobna připojena atd. 

Zároveň doporučujeme upravit celou vyhlášku dle výše 

uvedeného v místech kde je toto relevantní. 

Akceptováno 

 

Upraveno v textu celé vyhlášky. 

 
K § 2 odst. 1 

Slova „hromadného dálkového ovládání“ navrhujeme 

nahradit slovy „technické prostředky pro ovládání spotřeby 

elektřiny“. 

Vysvětleno 

 

Pojem „technické prostředky pro ovládání spotřeby elektřiny “ 

nemusí být vždy dostatečně přesný/vypovídající a nemusí být 

vždy součástí měřicího zařízení. Existují technické prostředky pro 

ovládání spotřeby elektřiny, které nejsou součástí měření a nemusí 
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Odůvodnění: 

Jsme toho názoru, že hromadné dálkové ovládání není 

instalováno vždy a v každém odběrném místě. Rovněž není 

zcela jistá budoucnost hromadného dálkového ovládání. 

V určitých případech mohou být instalovány spínací 

hodiny, AMM apod. Obecně lze tato zařízení shrnout pod 

skupinu „technické prostředky k ovládání spotřeby 

elektřiny“. 

Návrh vyhlášky se vymezuje pouze na určitou skupinu 

dálkového ovládání spotřeby a nezohledňuje i jiné způsoby 

na trhu dostupné. „Pojem „technické prostředky pro 

ovládání spotřeby elektřiny“ zajišťuje, že jsou zohledněny 

všechny způsoby dálkového ovládání spotřeby na trhu. 

být ani ve vlastnictví PDS. HDO je dále popsáno v PPDS. 

 
K § 3 odst. 3 písm. a), § 4 odst. 4 písm. a), § 6 odst. 1 

písm. a) 

Navrhujeme sjednotit textaci písmen a) v uvedených 

ustanoveních s textací následných písmen b) a c), tj. buď 

doplnit na konci písmene a) slova „kalendářního dne“, 

nebo naopak v dalších písmenech tento text vypustit. 

Odůvodnění: 

Sjednocení textace všech písmen uvedených ustanovení. 

Akceptováno  

 

Normativní text doplněn o slova „kalendářního dne“. 

 
K § 4 odst. 2 písm. e) 

Navrhujeme slovo „kterých“ nahradit slovem „kterého“. 

Odůvodnění: 

Úprava pádu. 

Akceptováno 

 
K § 5 odst. 2 písm. a) 

Navrhujeme za slova „ročním odběrem elektřiny“ doplnit 

slova „v odběrném místě“. 

Akceptováno s úpravou 
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Odůvodnění: 

V tomto ustanovení není blíže specifikováno (obdobně jako 

tomu je v písm. b) a c), k čemu se měřená odebíraná 

elektřiny vztahuje. Podle § 2 odst. 4 se měří všechna místa 

připojení odběrného místa, není proto zřejmé, zda 

uvažovaný roční odběr se má vztahovat k místu připojení 

nebo k odběrnému místu.  

 
K § 5 odst. 3 a 4 

Navrhujeme používat sousloví „technicky nebo 

ekonomicky možné“, nikoliv „technicky a ekonomicky 

možné“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že účelem je zohlednit kterýkoliv z těchto 

důvodů nemožnosti a není nutná jejich kumulace, proto by 

spojka „a“ měla být nahrazena spojkou „nebo“. 

Akceptováno 

 
K § 5 odst. 4 písm. b) a c) 

Navrhujeme text „§ 3 a § 4“ nahradit textem „§ 3 nebo § 

4“. 

Odůvodnění: 

V uvedeném výčtu by měla být vylučovací spojka, měřicí 

zařízení bude vždy zařízením podle odstavce 2, § 3 nebo § 

4, nemůže splňovat parametry všech tří ustanovení. 

Akceptováno 

 
K § 5 odst. 3 a 5, § 10 odst. 3 a § 14 odst. 1, příloha č. 4 

Navrhujeme posunout účinnost těchto ustanovení na rok 

2024 nebo jiným způsobem napravit nesoulad účinnosti 

těchto ustanovení a účinnosti § 5 odst. 1 písm. a) až c). 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) až c) upravující měření 

kategorie C1, C2 a C3 má být účinné až od 1. 7. 2024, není 

proto možné měření C1 až C3 používat již v těchto 

ustanoveních účinných od 1.7.2020. 

 
K § 8 odst. 3 písm. d) 

Navrhujeme za slova „o měřenou dodávku výrobců a 

zákazníků“ doplnit slova „s výrobnouX“ a doplnit 

poznámku po čarou: 

X § 28 odst. 5 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 pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

Zákazníkem je podle energetického zákona osoba, která 

nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné užití 

v odběrném místě. Energetický zákon neupravuje nikde 

možnost či právo zákazníka k dodávkám do soustavy, 

uvedené ustanovení proto může být matoucí. Navrhujeme 

proto zpřesnění, kterým se uvede na pravou míru, kteří 

zákazníci (resp. jejich dodávky) jsou v tomto ustanovení 

uvažováni. 

Vysvětleno – doplněno do odůvodnění 

 

 

 

 
K § 9 odst. 1  

Navrhujeme ve větě druhé slova „Po této lhůtě“ nahradit 

slovy „Nelze-li využít náhradní údaje podle věty první“. 

Odůvodnění: 

Daná věta začíná odkazem na lhůtu, která není nikde 

specifikována. Sousloví „dvakrát po sobě“ nelze považovat 

za lhůtu. 

Akceptováno s úpravou 
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K § 9 odst. 5 

Doporučujeme poslední odstavce, text „provedeno 

zpracování údajů z měření“, blíže konkretizovat.  

Odůvodnění: 

Z uvedeného není zcela zřejmé, k jakému způsobu 

zpracování údajů z měření dojde. Jedná se o samoodečty 

nebo výpočty náhradních údajů ke dni prováděných změn? 

Akceptováno s úpravou 

 
K § 10 odst. 3 

Navrhujeme doplnit do odstavce za slovo „měří“ slova „po 

fázích“. Pakliže nebude docházet k rozlišení směru toku i 

po fázích, požadujeme vysvětlení, proč nebude rozlišováno 

po fázích. 

Odůvodnění: 

Z daného ustanovení není patrné, zda bude docházet 

k rozlišení směru toku i po fázích či nikoliv. 

Vysvětleno 

 

Ve tří vodičově soustavě (3 fáze), což jsou vedení VN, VVN a 

ZVN, se používá pro fakturační měření tzv. Aronovo zapojení, 

kdy se používá soustava 3 měřících transformátorů napětí a dvou 

měřících transformátorů proudu. Tzn., že v takovém případě se 

vyhodnocuje elektrický proud pouze ve dvou fázích.  Tato metoda 

je pro odběratele levnější z pohledu investiční nákladů, protože 

měřící transformátory se pohybují v cenách od desítek tisíc až půl 

milionu Kč podle hladiny napětí a odebíraných výkonů. Ve čtyř 

vodičové soustavě ( 3 fáze + Nulák), se vyhodnocuje el. proud ve 

třech fázích. Proto nelze u tohoto odstavce obecně napsat, že se 

měří po fázích, když u měření A a B na hladině VN, VVN a ZVN 

se vyhodnocuje el. proud ve dvou fázích. 

 
K § 11 odst. 1, 2 a 3 

Doporučujeme doplnit za slovo „sekund“ („minuta“ 

v odstavci 2 a 3) text buď „vnitřního času vůči času 

centrály“ nebo doplnit za slovo „odchylka“ text „úhlu“. 

Odůvodnění: 

Z uvedeného ustanovení není zcela patrné, čeho se 

odchylka v rozsahu maximálně +/- 5 sekund (+/- 1 minuta 

v případě odstavce 2 a +/- 3 minuty v případě odstavce 3) 

týká. Bylo by vhodné vztáhnout odchylku k určité veličině. 

Akceptováno 
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Patrně se bude jednat buď o odchylku vnitřního času vůči 

času centrály nebo o odchylku úhlu.  

 
K § 11 odst. 4 

Navrhujeme doplnit text poslední věty tak, že za slovo 

„vedení“ se doplní slova „mezi místem připojení a 

elektroměrovým rozvaděčem“. 

Odůvodnění: 

Z uvedeného věty není zcela zřejmé, co je myšleno 

přívodním vedením. Mohlo by docházet k účelovým 

výkladům, zda se jedná o například vedení VN pro 

trafostanici v určité lokalitě (vesnice, město), nebo se jedná 

o přípojku, ze které může být napájeno i více zákazníků. 

Akceptováno 

 

 
K § 11 odst. 5 

Navrhujeme ustanovení upravit i pro provozovatele 

přenosové soustavy. 

Odůvodnění: 

Uvedené ustanovení by se mělo vztahovat i pro PPS. 

Akceptováno 

 

 

 
K § 12 odst. 3 

Navrhujeme do uvedeného odstavce za část textu 

„připojených k distribuční soustavě“ doplnit text „nebo 

přenosové soustavě“. 

Odůvodnění: 

 Odběrné místo, výrobna elektřiny a distribuční soustava 

může být připojena i k přenosové soustavě. 

Akceptováno 

 

 

 
K § 14 odst. 4  

Navrhujeme upravit poslední větu následovně: 

„Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

Akceptováno  
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distribuční soustavy takto poskytuje údaje za požadované 

období, nejvýše však za období posledních 36 měsíců 

nejméně za posledních 24 měsíců.“ 

Odůvodnění: 

Doporučujeme zpřesnění textu, pokud oprávněný žadatel 

požaduje údaje za několik měsíců, z textace by bylo možné 

dovodit, že provozovatel i v takovém případě poskytne 

údaje za 24 měsíců. Zároveň navrhujeme sjednotit období, 

za které jsou poskytnuty údaje, s odstavcem 2 (tedy dobou, 

po kterou jsou údaje provozovatelem uchovávány) a 

s promlčecí lhůtou 36 měsíců. 

 
K § 15 a 16 obecně 

ERÚ navrhuje dopracovat podrobnější pravidla pro 

stanovení skutečné výše škody. Jednou z možných 

(minimalistických) variant je např. doplnění odstavce 1 o 

následující text: „Při určení množství skutečně 

neoprávněně odebrané elektřiny provozovatel přenosové 

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy použije 

při odběru ze sítě nízkého napětí hodnotu rezervovaného 

příkonu, charakter odběru, typy a odběr připojených 

spotřebičů podle smlouvy o připojení. Pokud nejsou tyto 

údaje dostupné nebo zjevně neodpovídají skutečnosti, 

použije provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy údaje o spotřebě 

elektřiny v odběrném místě z doby před neoprávněným 

odběrem elektřiny, pokud vzhledem k okolnostem 

neoprávněného odběru elektřiny údaje o spotřebě 

odpovídají skutečnému množství neoprávněně odebrané 

elektřiny.“. 

Dále navrhujeme doplnit předkládací zprávu a odůvodnění 

o informace, v jakém rozsahu a zda vůbec stávající právní 

úprava doznala změn. 

Akceptováno s úpravou  
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Odůvodnění: 

Stávající právní úprava způsobuje závažné aplikační 

problémy – nenutí provozovatele soustav ke zjišťování 

skutečné škody a ti zpravidla rovnou přistupují 

k náhradnímu výpočtu výše škody. Tento problém je 

stěžejní a evidentní v případě domácností, které spotřebují 

elektřinu max. v řádech desítek tisíc Kč, přičemž výše 

vypočtené škody je v řádech statisíců Kč. Zákazníkovi je 

následně zamezeno v obnově dodávky elektřiny, protože 

tyto vypočtené náhrady škody není schopný uhradit, a 

výsledkem je vedení sporých řízení před ERÚ a následně 

obecnými soudy. K rozporu mezi skutečnou škodou a 

škodou určenou výpočtem se opakovaně vyjádřily soudy, 

včetně Ústavního soudu, a výpočty postupem podle 

vyhlášky jsou s úspěchem před soudy zpochybňovány. Lze 

výslovně upozornit na nález Ústavní soudu I. ÚS 3363/14-

1, podle něhož výpočet na základě vyhlášky bez dalšího v 

trestních věcech nepostačuje. Dále např. nález Ústavního 

soudu I. ÚS 668/15-1, podle kterého nelze akceptovat výši 

škody za neoprávněně odebranou elektřinu mnohonásobně 

vyšší než jeho platby za elektřinu ve srovnatelných 

obdobích před neoprávněným odběrem. Soud v takovém 

případě musí zohlednit i další okolnosti, které jej mohou v 

maximální míře přiblížit ke stanovení skutečné výše 

způsobené škody. Zřejmě i z těchto důvodů bylo upraveno 

v roce 2015 zmocnění k vyhlášce, které stanoví, že 

vyhláška má stanovit způsob stanovení výše náhrady 

skutečně vzniklé škody.  

ERÚ za to, že nová právní úprava § 15 a § 16 nadále 

povede k určování výše škody výpočtem. Podle názoru 

ERÚ je základní problém v § 15 odst. 1 vyhlášky, který 

neobsahuje pravidla a nestanoví skutečnosti, které by měly 

být zohledněny, pro určení výše náhrady škody na základě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPRJLAE4)



Stránka 22 (celkem 32) 

změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o 

neoprávněném odběru elektřiny. V případě domácností je 

přitom evidentní, že domácnost je stabilně vybavena 

určitými typickými spotřebiči a přibližná spotřeba elektřiny 

je zjistitelná. Jsme si vědomi skutečnosti, že zpřesnění 

právní úpravy v tomto ohledu si žádá řádnou diskuzi, která 

zřejmě neproběhla, proto v této chvíli navrhujeme úpravu 

alespoň základních vodítek pro stanovení skutečné škody. 

 
K § 15 odst. 1 

Navrhujeme za text „36 měsíců“ doplnit slova „od zjištění 

neoprávněného odběru“. 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení stanovuje lhůtu, za kterou se 

zjišťují údaje o neoprávněném odběru. Tato se lhůta 

zakládá na nejednoznačnosti a otevírá prostor pro 

manipulace s daty. Doporučujeme proto, aby bylo 

stanovené období, za které se zjišťují údaje o 

neoprávněném odběru, vztaženo například k okamžiku 

zjištění neoprávněného odběru. 

Akceptováno s úpravou  

 

 

 
K § 15 odst. 3 

Navrhujeme za slova „využívaných transformátorů“ 

doplnit slova „přes které se neoprávněný odběr uskutečnil“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zpřesnění textu odstavce, jelikož není zřejmé, 

jak bude zacházeno s distribučními soustavami, které jsou 

připojené k provozovateli přenosové soustavy. 

Z uvedeného znění by bylo možné dovozovat, že by se do 

výpočtu mohly započítávat i transformátory, přes které 

neoprávněný odběr realizován nebyl, což zřejmě není účel 

ustanovení. V daném ustanovení by mělo být 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPRJLAE4)



Stránka 23 (celkem 32) 

specifikováno, že se jedná o trafostanice na rozhraní mezi 

distribučními soustavami nebo přenosovou soustavou a 

distribuční soustavou.  

 
K § 15 odst. 6 písm. b) 

Navrhujeme zvážit lhůtu 36 měsíců, uvážíme-li že 

provozovatel soustavy má 36 možností, jak zjistit 

neoprávněný odběr. Navíc doporučujeme zvážit, zda je tato 

lhůta adekvátní i v případě, že dochází k neoprávněnému 

odběru po dobu například pouze 12 měsíců. Je patrné, že i 

v tomto případě by bylo účtováno období 36 měsíců, což je 

neekvivalentní oproti stavu na hladině nízkého napětí, kde 

je lhůta 36 měsíců uvedena jako maximální. 

Akceptováno 

 

(do odst. b) doplněno „nejvýše“ 36 měsíců) 

 

 
K § 16 

Navrhujeme doplnit způsob stanovení náhrady škody 

v případě neoprávněného odběru i pro provozovatele 

přenosové soustavy, 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení stanoví položky, které jsou 

započítány do výše stanovené náhrady za neoprávněný 

odběr. Ovšem tyto položky jsou stanoveny pouze pro 

provozovatele distribuční soustavy. Není proto jasné, proč 

také nejsou stanoveny i pro provozovatele přenosové 

soustavy, když například § 15 odst. 1 s provozovatelem 

přenosové soustavy počítá při způsobu stanovení náhrady.  

 Vysvětleno 

 

Odečet hodnot ze všech měření přenosové soustavy (PS) probíhá 

denně a kontrola vždy den zpětně a dále pak i na konci měsíce 

jsou vzájemně potvrzeny s obchodním partnerem. 

I v případě neoprávněného zásahu do elektroměru a měřicí cesty je 

schopna PS zrekonstruovat skutečně odebranou energii na základě 

několika kontrolních mechanizmů, vždy den zpětně. 

 

 

 
K § 16 odst. 3 písm. b) 

Navrhujeme, aby náhrada škody reflektovala lépe 

skutečnou způsobenou škodu, např. i regulované poplatky 

zaplacené v době neoprávněného odběru by měly být 

zohledněny při stanovení škody (odečteny). Dále například 

platba za jistič, která je mimo jiné zahrnuta v distribučních 

Akceptováno  

 

Do odst. 5 doplněno: 

„Provozovatel distribuční soustavy zohlední ve výši náhrady 

škody stanovené podle odstavce 3 platby, které zákazník uhradil 

za dodávku elektřiny a služby distribuční soustavy za období 

stanovení neoprávněného odběru.“ 
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sazbách, nemá podle našeho názoru vliv na výši způsobené 

škody, proto by neměla být zahrnována do výše stanovení 

škody a proto by v takovém případě neměla být výše škody 

stanovena pouze na dvou distribučních sazbách.  

Dále doporučujeme uvedené ustanovení dát do souladu s 

vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, 

kdy § 48 odst. 2 přesně stanoví strukturu ceny služby 

distribuční soustavy, přičemž součástí je i cena zajišťování 

distribuce elektřiny, která je vícesložková.  

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení je obecné a ne zcela reflektuje 

skutečnou výši škody, která vznikla při neoprávněném 

odběru. Výše náhrady škody by měla reflektovat skutečnou 

způsobenou škodu.  

Doporučujeme, aby návrh předmětného ustanovení byl 

uveden do souladu s vyhláškou o Pravidlech trhu 

s elektřinou a současně byl přenastaven způsob stanovení 

výše náhrady škody. Navržené ustanovení má dle našeho 

názoru sankční charakter a neodpovídá reálné výši 

způsobené škody. 

 

 
K § 16 odst. 3 písm. b) bod 2 

Požadujeme vysvětlit použití ustanovení. 

 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení uvádí, že se použije cena za 

rezervovanou kapacitu vztažená ke zjištěné hodnotě 

maximálního odebraného čtvrthodinového elektrického 

výkonu za dobu trvání neoprávněného odběru. V případě, 

že se jedná o neoprávněný odběr za neměřenou elektřinu, 

Vysvětleno 

 

Ustanovení má pokrývat i situace měřených neoprávněných 

odběrů, kdy bezesmluvní odběr (odběr elektřiny bez smlouvy o 

zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení 

odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování) překročí 10 

pracovních dnů. V takovém případě je hodnota maximálního 

čtvrthodinného výkonu k dispozici. 
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nedokážeme si představit situaci, kdy provozovatel 

soustavy takovou hodnotu může zjistit. Dle našeho názoru 

celé ustanovení vede k tomu, že je cena stanovena dle 

varianty, která odpovídá jednosložkové ceně (tedy dle bodu 

1). Pokud je elektřina neoprávněně odebírána mimo měřící 

zařízení, není ani sjednána kapacita a měla by být uhrazena 

náhrada odpovídající množství neoprávněně odebrané 

elektřiny, což jednosložková cena vyjadřuje. 

 
K § 16 odst. 5 

Navrhujeme za slovo „prokazatelných“ vložit slovo 

„oprávněných“. 

Odůvodnění: 

Náklady provozovatele v souvislosti s neoprávněným 

odběrem by měly být přiměřené okolnostem, nebylo by 

proto spravedlivé požadovat po zákazníkovi úhradu 

nákladů, jež jsou evidentně naddimenzované (speciální 

technika, zcela evidentně nepřiměřené množství osob, jež 

se na zjištění škody podílí, atd.), což v praxi také nastává, 

navrhujeme proto text v tomto ohledu zpřesnit. 

Akceptováno s úpravou  

 
K § 16 odst. 6 

Navrhujeme upravit pravidla dohody, mj. doplnit, v jakých 

případech je taková dohoda možná. Dále navrhujeme do 

ustanovení doplnit pravidlo ze stávající vyhlášky o měření, 

které stanoví, že takto stanovená výše škody nesmí být 

vyšší než náhrada vypočtená podle předchozích odstavců. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 16, podle kterého lze výši škody určit 

dohodou, aniž by vyhláška upravila, v jakých případech je 

taková dohoda možná, lze považovat za nesystémové. 

Akceptováno částečně 

 

Do odstavce 6 doplněna věta: 

„Náhrada škody stanovená tímto způsobem nesmí být vyšší než 

náhrada vypočtená podle předchozích odstavců.“ 
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Podle soukromého práva by měla být dohoda možná 

(ovšem o rozsahu náhrady škody, nikoli o výši náhrady 

škody), ale výše škody by měla být určena podle 

skutečnosti nebo výpočtem podle předchozích odstavců. 

Podle našeho názoru se jedná o velmi důležité ustanovení, 

které zamezuje provozovateli soustavy stanovit výši 

náhrady vyšší, než je náhrada vypočtená podle předchozích 

odstavců. Požadujeme, aby toto znění bylo do vyhlášky 

vráceno. Odstranění tohoto znění zakládá prostor pro 

sankční charakter výpočtu v rámci vyhlášky, a vzdaluje jej 

skutečnému stanovení výše náhrady. 

 
K § 17 

Navrhujeme doplnit ustanovení i pro stanovení výše 

náhrady škody při neoprávněném přenosu. 

Odůvodnění: 

Podle § 98a odst. 1 písm. a) má být vyhláškou stanoven 

způsob stanovení výše náhrady škody i při neoprávněném 

přenosu. 

Doporučujeme proto, aby bylo předmětné ustanovení 

uvedeno do souladu se zákonem, tj. aby byl řešen i 

neoprávněný přenos. 

Vysvětleno 

 

S ohledem na praktickou stránku věci není vhodné v §17 přenos 

elektřiny uvádět vzhledem k tomu, že všechna data z měření na 

úrovni PS podléhají vzájemné kontrole mezi PS/DS a výrobci. 

 

Kontrola naměřených a vyhodnocených hodnot pro OTE se denně 

provádí na několika úrovních. 

 

V rámci vybavení obchodního měření na předacím místě: 

 

1. ČEPS v rámci vybavení měření předacího místa používá hlavní 

a záložní elektroměry (hlavní a záložní elektroměry splňují 

fakturační měření). V případě výpadku hlavního měření se po 

domluvě s obchodním partnerem přechází na fakturační hodnoty 

ze záložního měření. 

2. Obchodní partner má pro kontrolu hodnot z ČEPS umožněn 

odečet hlavních a záložních elektroměrů ČEPS pomocí 

LAN/GPRS tj. s hodnotami odečítá statusy a spontánní události  v 

rámci kterých lze zjistit např. výpadek fáze, porucha elektroměru, 

výpadek napájení atd. 

3. Obchodní partner může použít druhé měřící jádro z PTP třídy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPRJLAE4)



Stránka 27 (celkem 32) 

přesnosti 0,2 pro osazení svého kontrolního měření předacího 

místa. 

4. V případě poruchy obchodního měření ČEPS v předacím místě 

se neprodleně řeší odstranění poruchy a obchodní partner je o 

poruše a jejím odstranění informován. 

5. Obchodní partner je dopředu informován o montáži a demontáži 

elektroměru, zprovoznění nebo ukončení měřícího místa. Na 

vyžádání je zaslána projektová dokumentace zapojení zařízení vč. 

jeho nastavení a ověření. 

6. Obchodnímu partnerovi je umožněna kontrola měřícího zařízení 

ČEPS. 

 

V rámci denní kontroly odečtených naměřených hodnot v 

předacím místě: 

 

ČEPS denně kontroluje obchodní měření předacího místa 

následovně: 

1. Kontroluje diference mezi hlavními a záložními elektroměry 

ČEPS. 

2.  Vzdáleně sleduje stavová hlášení v rozvaděčích obchodního 

měření v předacím místě jako je např: otevření dveří, výpadek 

napájení, poruchy elektroměrů. 

3. Kontroluje statusy a spontánní události z elektroměrů. 

4. Porovnává naměřené hodnoty s dispečerským měřením. 

5. V případě pochybností naměřených hodnot z elektroměrů 

provádí bilanci uzlu daného předacího místa a zároveň okolních 

předacích míst. 

6.  V rámci reklamace naměřených hodnot obchodním partnerem 

se provádí kontrola naměřených hodnot. 

7. V případě stanovení náhradních naměřených hodnot si  ČEPS 

vzájemně odsouhlasí s obchodním partnerem náhradní hodnoty. 

 

ČEPS denně provádí kontrolu vyhodnocených hodnot před 

zasláním dat na OTE následovně: 
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a) V rámci vyhodnocení denních ztrát obchodního měření ČEPS 

se ztrátami dispečerského měření ČEPS. 

b) V rámci kontroly vyhodnocených hodnot předacího místa s 

dispečerským měřením ČEPS. 

c)  V případě reklamace hodnot obchodním partnerem ČEPS 

kontroluje vyhodnocené hodnoty s obchodním partnerem. 

Náhradní hodnoty si ČEPS vzájemně odsouhlasí s obchodním 

partnerem. 

 

Měsíční kontrola: 

Na začátku měsíce se pravidelně odsouhlasují hodnoty za minulý 

měsíc zaslané na OTE s obchodními partnery. 

 

Poznámka: Zároveň probíhá vzájemná denní kontrola hodnot 

obchodního měření ČEPS zahraničních vedení se zahraničním 

obchodním partnerem. 

 

 
K § 17 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme před slovo „hodnota“ doplnit slova 

„jmenovitá proudová“. 

Odůvodnění: 

 Jedná se o konkrétní specifikaci jističe. Navrhované 

ustanovení je zcela obecné a mohlo by docházek k různým 

výkladům a v krajním případě i stanovení hodnoty, která 

neodpovídá jmenovité hodnotě hlavního jističe. 

 Akceptováno 
 

 
K § 17 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme upřesnit, jak může provozovatel soustavy 

zjistit hodnotu maximálního odebraného čtvrthodinového 

elektrického výkonu za dobu trvání neoprávněného odběru 

v případě neměřené elektřiny.  

Odůvodnění: 

Vysvětleno 

 

Ustanovení má pokrývat i situace měřené neoprávněné distribuce 

jako je využití služby distribuční soustavy bez právního důvodu 

nebo pokud právní důvod odpadl. V takovém případě je hodnota 

maximálního čtvrthodinného výkonu k dispozici. 
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Navrhované ustanovení uvádí, že se použije cena za 

rezervovanou kapacitu vztažená ke zjištěné hodnotě 

maximálního odebraného čtvrthodinového elektrického 

výkonu za dobu trvání neoprávněného odběru. V případě, 

že se jedná o neoprávněný odběr za neměřenou elektřinu, 

navrhujeme upřesnit, jak může provozovatel soustavy 

takovou hodnotu zjistit. 

 
K § 17 odst. 2 

Navrhujeme ustanovení zrušit. 

Odůvodnění: 

Ustanovení je podle našeho názoru mimo rozsah zmocnění 

k předmětné vyhlášce. Případ, kdy je rozdílná hodnota 

jističe oproti smlouvě, nelze podle našeho názoru zařadit 

pod neoprávněný odběr ani neoprávněnou distribuci (viz 

definice v energetickém zákoně). Vyhláška má stanovit 

škodu při neoprávněném odběru atd. a ne při nesouladu 

hlavního jističe se smlouvou. Zde by mělo být i zkoumáno, 

jak k nesouladu reálné hodnoty jističe a smluvní hodnoty 

jističe došlo. 

Akceptováno s úpravou 

 

Doplněno:  

…před elektroměrem „při neoprávněném zásahu do hlavního 

jističe“ se stanoví… 

 
K § 23 odst. 4 

Navrhujeme legislativně upravit a navázat správně na 

účinnost. 

Odůvodnění: 

Ustanovení se vztahuje k měřicímu zařízení instalovanému 

podle § 5 odst. 2 do 1.7.2024. Ustanovení § 5 odst. 2 

nicméně nabývá účinnosti až v roce 2027, nelze proto 

podle tohoto ustanovení do roku 2024 žádná měřicí 

zařízení instalovat a toto ustanovení tak není prakticky 

použitelné. 

Akceptováno s úpravou 
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K § 23 odst. 4 a 5 

Navrhujeme uvedená pravidla zapracovat spíše do 

samotného textu. 

Odůvodnění 

Podle našeho názoru se nejedná o přechodná ustanovení, 

neboť přechodné ustanovení má za cíl řešit přechod mezi 

stávající a novou právní úpravou, zde se nicméně stanoví i 

pravidlo do budoucna. 

Vysvětleno  

 

V případě, kdy se přijímá zcela nová právní úprava určitých 

právních vztahů, které dosud upraveny nebyly, obsahují přechodná 

ustanovení obvykle pravidla pro implementaci těch ustanovení 

nového právního předpisu, která nelze bez dalšího aplikovat 

okamžitě od jeho účinnosti. 

 

 

 
K § 25 

Navrhujeme zvážit jiná legislativní řešení uvedené dělené 

účinnosti vyhlášky, ke zvážení je např. novelizace vyhlášky 

s účinností od 1.7.2024 a 2027. 

Odůvodnění: 

Uvedené řešení považujeme za nevhodné, zejména 

vzhledem ke skutečnosti, že účinnost je rozdělena do 

poměrně dlouhého období (7 let). V účinném textu 

vyhlášky nebude v žádném období účinnosti vyhlášky plně 

dodržena logická návaznost značení jednotlivých 

ustanovení, např. od 1.7. 2020 bude po dobu 4 let 

v účinném znění vyhlášky v § 6 pouze odstavec 2, od 

1.7.2024 budou v § 6 odstavce 1,2 a 4 a teprve v roce 2027 

bude ustanovení § 6 účinné v plné šíři, v § 5 odst. 1 bude 

od 1.7.2020 po dobu 4 let pouze písmeno d), v § 14 odst. 5 

budou účinná vždy pouze 2 písmena ze 4, atd. 

Vysvětleno 

 

Důvodem rozdělení účinnosti do poměrně dlouhého období 

spočívá v nutnosti zajistit provozovatelům distribučních soustav, 

kteří budou do inteligentních měřidel investovat, právní jistotu 

ukotvení této povinnosti v dostatečném předstihu. Příprava tendrů 

na dodávky inteligentních elektroměrů podle zákona o zadávání 

veřejných zakázek a tendry samotné budou trvat několik let (návrh 

vyhlášky ukotvuje 4 letou lhůtu pro přípravu investice a následně 

3 letou lhůtu pro selektivní nasazení inteligentních elektroměrů). 

Již nyní je ovšem třeba, aby vyhláška stanovila určité specifikace, 

funkce těchto měřidel tak, aby mohly být tendry realizovány. PDS 

očekávají, že tendry na dodávky statisíců inteligentních 

elektroměrů nebudou probíhat hladce (neúspěšní dodavatelé se 

budou odvolávat). Zároveň někteří regionální distributoři (E.ON 

Distribuce a PREdistribuce) jsou součástí nadnárodních koncernů 

a jejich mateřské společnosti budou souhlasit s investicemi do 

inteligentních měřidel pouze v případě, že tyto bude ukotveny jako 

zákonná povinnost. Navržené řešení (budoucí novelizace 

vyhlášky) by tuto jistotu distributorům nepřineslo. 

 
K příloze č. 3 odst. 1 písm. d) 

Slova „zemní plyn“ navrhujeme nahradit slovem „plyn“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
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S ohledem na plánovanou podporu biometanu a jeho 

předpokládanému rozšíření navrhujeme zobecnění 

ustanovení. 

 

 
K bodu 5 odůvodnění vyhlášky 

V rámci bodu 5 předkladatel předpokládá pozitivní 

finanční dopady pro zákazníky odebírající z hladiny NN. 

S ohledem na dopady do cen pro konečné zákazníky 

požadujeme vyčíslit tyto pozitivní dopady. Současně 

požadujeme v rámci odůvodnění vyčíslit i náklady u 

distribučních společností se zavedením inteligentního 

měření spojené. 

Vysvětleno 

 

Do odůvodnění doplněna data o nákladech distributorů na 

zavedení inteligentního měření, která byla zpracována technickým 

týmem pro přípravu zavedení inteligentního měření.  

Pozitivní finanční dopady na zákazníky předpokládá směrnice EU 

2019/944, která zavedení inteligentního měření (a zajištění 

informace pro zákazníka o průběžných hodnotách spotřeby 

elektřiny) považuje za důležitou (nikoli postačující) podmínku 

zvýšení flexibility na straně spotřeby. Zároveň směrnice považuje 

inteligentní měření za jeden z nástrojů, které zákazníkovi umožní 

snižování spotřeby elektřiny. Některé zahraniční studie tyto 

předpoklady potvrzují. Průzkum u zákazníků ve Velké Británii 

(Ipsos MORI: Smart Meter Customer Experience Study: Post-

Installation Survey  Report, Produced for Business, 

Energy&Industrial Strategy, August 2017) prokázal, že zákazníci 

očekávají a oceňují od inteligentního měření možnost sledování 

své spotřeby. To již samo o sobě dává předpoklad, že díky těmto 

informacím upraví své chování směrem k nižší spotřebě elektrické 

energie. Takto se v této studii vyjádřila zhruba třetina zákazníků. 

MPO vychází z předpokladů pozitivních dopadů zavedení 

inteligentního měření na zákazníky, ale vyčíslení těchto dopadů 

není v současné době k dispozici. V rámci programu TAČR Théta 

vzniká aktuálně studie „Metodické nástroje pro hodnocenı́ dopadů 

zavedenı́ inteligentnı́ho měřenı́ na spotřebitele v ČR“, která bude 

využita pro ex post hodnocení.  

V Praze 13. července 2020 

Vypracoval:  
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Ing. Leona Mrázková 

Ing. Hana Konrádová, MBA 

  Podpis: 
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