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1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

1.1 ÚVOD 

 Úkolem faktura�ního m��ení je korektním zp�sobem získávat data o odebírané a dodávané elekt�in� a 
takto po�ízená data dále poskytovat oprávn�ným ú�astník�m trhu, a to  nediskrimina�n� a s náležitou d�v�rností. 
Hlavní úlohou faktura�ního m��ení z�stává i nadále fakt, že nam��ená data tvo�í obvyklý výstup pro v�tšinu 
používaných zp�sob� ú�tování na trhu s elekt�inou. 

 Základní ustanovení ohledn� faktura�ního m��ení jsou uvedena v  [1], zejména v § 49 (M��ení),  a dále v  
[2] a [5].  

 

1.2 M��ICÍ MÍSTO, M��ICÍ BOD, M��ICÍ ZA�ÍZENÍ 

 M��icí bod je zpravidla fyzický bod sít�, ve kterém se snímá, m��í a registruje elekt�ina. Podle 
vyskytujícího se sm�ru toku energie se jedná o dodávající (napájecí) a / nebo odb�rný bod. Vytvá�í-li se u 
složit�jších p�ípad� m��ení sou�ty nebo rozdíly z nam��ených hodnot, a	 už v registra�ních p�ístrojích nebo 
pomocí výpo�etní techniky, jsou p�i�azovány tzv. virtuální m��icí body. 

 M��icí místo je místem m��ení elekt�iny v za�ízeních elektriza�ní soustavy v p�edávacích a 
odb�rných místech. P�edstavuje v praxi soubor technických prost�edk� a m��icích p�ístroj� p�ipojených 
k jednomu m��icímu bodu. 

 M��icí za�ízení sestává zejména z m��icích transformátor�, elektrom�r� a registra�ních stanic, v�etn� 
p�íslušných spojovacích vedení, pomocných p�ístroj� a p�ístroj� ur�ených pro komunikaci.   

 Z definice m��icího bodu, m��icího místa, m��icího za�ízení  a odb�rného nebo p�edávacího místa 
dále vyplývá, že odb�rné (p�edávací) místo se v zásad� skládá z jednoho m��icího místa. To sou�asn� znamená, 
že je tvo�eno jedním m��icím za�ízením ve smyslu [1],. U složit�jších p�ípad� napájení odb�rných míst a dále 
v elektrických stanicích a výrobnách elekt�iny nelze vždy vysta�it s jedním m��icím místem. Takovéto odb�rné 
místo stanice nebo výrobny je potom složeno z více m��icích míst, tzn. že sestává i z více m��icích za�ízení. 
Celková odebraná nebo dodaná energie v takovémto odb�rném nebo p�edávacím míst� se stanovuje jako fyzický 
nebo logický sou�et jednotlivých m��icích míst. Fyzickým sou�tem se rozumí p�evážn� HW �ešení za použití 
registra�ního (sou�tového) p�ístroje, na jehož vstupy jsou p�ipojena jednotlivá m��icí za�ízení z p�íslušných 
m��icích míst. Logickým sou�tem se rozumí SW �ešení zpravidla v sídle PDS, za využití výpo�etní techniky.  

1.3 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA FAKTURA�NÍ M��ENÍ  
 Výjime�né postavení z p�ístroj� m��icího za�ízení zaujímá elektrom�r a m��icí transformátory proudu a 
nap�tí. Jedná se o tzv. pracovní m��idla stanovená (zkrácen� jen “stanovená m��idla”) a vztahuje se na n� [3] a 
dále zejména [4] a [6].. V praxi to znamená, že jako elektrom�r a m��icí transformátor musí být v faktura�ním 
m��ení použit (uveden do ob�hu) takový p�ístroj, který má p�id�lenu zna�ku schváleného typu, je ov��en a 
opat�en platnou ú�ední zna�kou a nebo spl
uje technické požadavky nov� uvád�ných m��idel do ob�hu  dle [6]. 
 
Pokud je elektrom�r vybaven p�ídavnými funkcemi, jako je nap�. m��ení a záznam  parametr� kvality elekt�iny, 
musí být jeho základní m��icí funkce dostate�n� zabezpe�eny p�ed neoprávn�ným p�ístupem.  
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 Výrobci a kone�ní zákazníci jsou povinni podle [1] neprodlen� hlásit závady na m��icích za�ízeních, 
v�etn� porušení zajišt�ní proti neoprávn�né manipulaci které zjistí. Tato povinnost vyplývá z toho, že m��icí 
za�ízení se nachází zpravidla v odb�rném za�ízení kone�ného zákazníka nebo ve výrobním za�ízení výrobce a 
nem�že být z objektivních d�vod� pod �ast�jší pravidelnou a p�ímou kontrolou PDS. 

1.4 VYMEZENÍ POVINNOSTÍ PDS, VÝROBC� A KONE�NÝCH 
ZÁKAZNÍK�  

 Za funk�nost a správnost m��icího za�ízení, tj. souboru m��icích a technických prost�edk� jako celku, je 
zodpov�dný p�íslušný PDS, což vyplývá z jeho povinnosti zajiš	ovat m��ení v DS ([1]). Aby mohl PDS dostát 
této své povinnosti, jsou výrobci a kone�ní zákazníci povinni rovn�ž dle ustanovení [1] upravit na sv�j náklad 
p�edávací místo nebo odb�rné místo pro instalaci m��icího za�ízení. Konkrétn� se jedná o následující možné 
úpravy: 

• Montáž, pop�. vým�nu m��icích transformátor� v odb�rném míst� s p�evodovým m��ením za schválené 
typy, s platným ov��ením a technickými parametry stanovenými p�íslušným PDS. (Provedení, technické 
parametry m��icích jader, primární a sekundární jmenovité hodnoty m��ených veli�in, jmenovité zatížení, 
zapojení, apod. jsou sou�ástí vnit�ních standard� p�íslušného PDS). Povinnost zajistit a nákladov� uhradit 
vým�nu m��icích transformátor� je zakotvena v [1]. M��icí transformátory proudu a nap�tí jsou sou�ástí 
odb�rného místa. Krom� p�íslušné m��icí funkce v záležitosti faktura�ního m��ení nesmí být m��icí jádro 
použito pro zajišt�ní funkce ochran rozvodného za�ízení apod. M��icí transformátory krom� toho 
p�edstavují rozm�rov� i typov� konstruk�ní prvek, závislý na celkovém provedení rozvodného za�ízení nebo 
p�íslušného elektrom�rového rozvád��e. 

• Položení nep�erušovaných, samostatných spojovacích vedení mezi m��icími transformátory a elektrom�ry 
zkušebními svorkovnicemi, resp. jistícími prvky. (Dimenzování spojovacího vedení u p�evodového m��ení 
dle vnit�ních standard� p�íslušného PDS). 

• Zajišt�ní p�íslušného rozhraní dle specifikace PDS pro využívání výstup� z elektrom�ru nebo integra�ního 
p�ístroje ke sledování a / nebo �ízení odb�ru kone�ného zákazníka nebo výrobce.  

• Zajišt�ní spojovacího vedení mezi elektrom�ry a registra�ním p�ístrojem u p�ípad� složit�jších m��ení typu 
A nebo B. P�ipojení zajišt�ného napájení, atd. 

• P�ipojení samostatné telefonní linky pro dálkový ode�et nam��ených hodnot (jen u m��ení typu A).  

• Zajišt�ní, pop�. úpravu rozvád���, m��icích sk�íní nebo elektrom�rových desek pro montáž elektrom�r� a 
dalších p�ístroj� podle technické specifikace PDS. (Provedení a umíst�ní rozvád��� v souladu s vnit�ními 
standardy PDS).  

• Vým�nu a montáž p�ed�azeného jisticího prvku za odpovídající typ a velikost. 

Poznámka : Po�et a rozsah požadovaných úprav se odvíjí od reálného stavu m��icího za�ízení v odb�rném nebo 
p�edávacím míst� a závisí rovn�ž na typu m��ení (v textu uvedeno) dle [2] citované v odst. 1.3. Veškeré 
podrobnosti stanovuje p�íslušný standard PDS. U nových nebo celkov� rekonstruovaných odb�rných míst 
schvaluje PDS p�íslušnou projektovou dokumentaci. Rovn�ž p�i podstatném a dlouhodobém zvýšení nebo 
snížení zatížení m�ni��, tj. primární jmenovité hodnoty m��ené veli�iny, m�že PDS na�ídit vým�nu m��icích 
transformátor�. 

1.5 M��ICÍ A VYHODNOCOVACÍ INTERVAL  
 Pro všechna m��icí místa elektriza�ní soustavy je v záležitosti faktura�ního m��ení jednotn� zaveden od 
1. listopadu 2001 platný �as. Základním m��icím intervalem (m��icí periodou) je u pr�b�hového m��ení jedna 
�tvrthodina. Používá se pro zjiš	ování hodnoty energie nebo st�ední hodnoty výkonu, nap�. p�i zjiš	ování 
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pr�b�hu zatížení. Základní vyhodnocovací interval pro pr�b�hové m��ení je jedna hodina. Podrobn�jší údaje 
jsou stanoveny v [2] v�etn� údaj� o synchronizaci. 

1.6 ST�EDNÍ HODNOTA VÝKONU 

 Je to množství nam��ené elekt�iny vztažené na m��icí periodu [kWh/tm].   

1.7  ZNA�ENÍ SM�RU TOKU ENERGIE  
 Odebíraná �inná energie v daném m��icím bod� je ozna�ena jako kladná (+), tj. od PDS k uživateli sít�, 
dodávaná �inná energie jako záporná (-), tj. od uživatele sít� k PDS. 
 Jalová energie je ozna�ena jako kladná, když pro fázový úhel mezi proudem a nap�tím platí  : 0° < ϕ < 
180°. Jalová energie je ozna�ena jako záporná, když pro fázový úhel mezi proudem a nap�tím platí  : 180° < ϕ < 
360°.  
 

2 TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 Vedle všeobecných požadavk� uvedených zejména v 1.3 musí m��icí za�ízení spl
ovat i další 

minimální technické požadavky, z nichž n�které jsou popsány v [2]. Druh m��icího za�ízení, zp�sob jeho 
instalace a umíst�ní jsou pro jednodušší p�ípady obsaženy ve standardech PDS. V zásad� platí, že m��icí za�ízení 
se umis	uje do odb�rného za�ízení kone�ného zákazníka nebo do rozvodného za�ízení výrobny co nejblíže 
k místu rozhraní s PDS. Minimální požadavky na m��icí za�ízení stanovuje PDS v souladu s t�mito pravidly. 
Projektová dokumentace ur�uje �ešení a zp�sob umíst�ní m��icího za�ízení. U m��ení typu  A a B musí být 
odsouhlasena p�íslušným PDS a zp�sob umíst�ní uveden ve smlouv� o p�ipojení.. 

2.1 DRUHY M��ENÍ 

 Základní sou�ástí každého m��icího za�ízení je elektrom�r sloužící k m��ení �inné nebo �inné a jalové 
elektrické energie. Jestliže elektrom�rem p�ímo prochází veškerá m��ená energie, mluvíme o tzv. p�ímém m��ení. Pro 
m��ení v�tších množství energie se musí používat m��icí transformátory. V tomto p�ípad� se jedná o tzv. p�evodové 
m��ení. U p�evodového m��ení v síti nn se používají jen proudové m��icí transformátory. U m��ení v síti vn a vvn se 
používají  jak proudové, tak i nap�	ové m��icí transformátory. Podle toho, na kterou stranu p�íslušného napájecího 
(“silového”) transformátoru jsou m��icí transformátory p�ipojeny, mluvíme o tzv. primárním nebo sekundárním 
m��ení. Úkolem m��icích transformátor� je p�evád�t primární veli�iny (proud a nap�tí) z hlediska hodnoty a úhlu na 
sekundární veli�iny. Pom�r mezi primárními veli�inami a sekundárními veli�inami vyjad�uje p�evod m��icího 
transformátoru (p�evodový pom�r). Elektrom�r použitý v p�evodovém m��ení m�že být zkonstruován, nebo 
uživatelsky nastaven pro vykazování bu�to v sekundárních, nebo p�ímo v primárních hodnotách energie a výkonu. 
Pro zjišt�ní skute�né hodnoty je nutné údaje elektrom�ru násobit p�íslušnou konstantou (násobitelem). Podrobnosti 
k jednotlivým druh�m m��ení a jejich použití v praxi stanovují standardy PDS. 

2.2 DRUHY M��ICÍCH ZA�ÍZENÍ 

 Pro m��ení množství elekt�iny (elektrické práce a st�edních hodnot výkonu) se používají následující 
zp�soby m��ení : 

a) m��ení typu A (pr�b�hové m��ení elekt�iny s denním dálkovým p�enosem údaj�) 

b) m��ení typu B (ostatní pr�b�hová m��ení elekt�iny)  

c) m��ení typu C (ostatní m��ení elekt�iny) 

 Pr�b�hové m��ení je takové m��ení, p�i kterém je kontinuáln� zaznamenávána  st�ední hodnota výkonu 
za m��icí interval. M��icím za�ízením m�že být bu� samotný elektrom�r, nebo elektrom�r s extern� p�ipojeným 
registra�ním p�ístrojem. M�že se jednat i o kombinaci m��ení pr�b�hového s m��ením ostatním, tzn. že jsou 
sou�asn� využívány p�íslušné registry (�íselníky) energie a výkonu, jak tarifní, tak i sumární. Registry mohou být 
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nastaveny pro zobrazování stav� (kumulativní nár�st), anebo rovnou pro zobrazování spot�eby (rozdíl stav�) 
v daném ú�tovacím období. Vždy záleží na konkrétním použitém p�ístroji (elektrom�ru) a možnostech jeho 
uživatelského nastavení, které provádí p�íslušný PDS. 

 Dálkový ode�et s p�enosem nam��ených dat do centra, ode�et pomocí ru�ního terminálu i ru�ní ode�et 
zajiš	uje a konkrétní zp�sob ode�tu ur�uje p�íslušný PDS.  

2.3 VYBAVENÍ M��ICÍCH MÍST 
Vybavení m��icích míst s ohledem na typ m��ení (A,B,C) ur�uje [2], která pro stanovení konkrétního 

typu m��ení uplat
uje princip nap�	ové hladiny a velikosti odb�ru / dodávky, tj. instalovaného výkonu výrobny / 
rezervovaného p�íkonu kone�ného zákazníka. 
 

2.4 T�ÍDY P�ESNOSTI  

 Vyhláška [2] stanovuje též minimální požadavky na t�ídy p�esnosti elektrom�r� a m��icích transformátor� 
(P�íloha �.1 vyhlášky). Obecn� platí princip, že vyšší nap�	ové úrovni odpovídá i vyšší t�ída požadované p�esnosti 
m��icích transformátor� a vyšší t�ída p�esnosti k nim p�ipojených elektrom�r�. 

2.5 M��ICÍ A TARIFNÍ FUNKCE 

 Pot�ebné tarifní a m��icí funkce m��icího za�ízení jsou zajiš	ovány PDS. Jednotlivé m��icí funkce, které 
jsou v daném m��icím bod� k dispozici, jsou p�edm�tem smluvního ujednání mezi PDS a uživatelem DS. Rozsah 
m��ení jalové energie je rovn�ž stanoven PDS. M��en bývá zpravidla jak induktivní odb�r, tak i kapacitní dodávka. U 
drobných zákazník� s m��ením typu C je dosta�ující m��ení �inné energie. U zákazník� s pr�b�hovým m��ením (typ 
A a typ B) se doporu�uje použití elektrom�ru pro m��ení �inné i jalové energie. 

O použití a nasazení speciálních m��icích systém�, nap�. mnohotarifních elektrom�r�, p�edplatních systém�, atd., 
rozhoduje PDS. Záležitost vyžaduje odpovídající smluvní podchycení. 

2.6 OVLÁDÁNÍ TARIF� 
 Pro ovládání jednotlivých tarifních registr� (�íselník�) elektrom�ru (p�epínání sazeb) se u m��ení typu 
C používá za�ízení hromadného dálkového ovládání (HDO), p�epínacích hodin, pop�. i jiných technických 
prost�edk� v interním nebo samostatném provedení. K p�ípadnému p�epínání sazeb u m��ení typu A a B se 
využívá interní �asové základny elektrom�ru nebo registra�ního p�ístroje.   

2.7 PROVOZOVÁNÍ M��ICÍHO ZA�ÍZENÍ 

 PDS je zodpov�dný za �ádný a bezporuchový provoz m��icího za�ízení. Za tímto ú�elem  je každý uživatel 
DS (výrobce i kone�ný zákazník) povinen zabezpe�it  PDS kdykoli p�ístup k m��icímu za�ízení. Tato povinnost bývá 
navíc zakotvena v p�íslušných smlouvách. Zajišt�ní �asov� neomezeného p�ístupu je nutné nap�. z d�vod� 
odstra
ování poruch, provád�ní revizí, údržby a kontrol. 

2.8 POSKYTNUTÍ TELEKOMUNIKA�NÍHO P�IPOJENÍ 

 U pr�b�hového m��ení elekt�iny typu A je zapot�ebí zajistit p�íslušný p�enos nam��ených hodnot. Za tím 
ú�elem poskytuje uživatel DS p�íslušnému PDS bezplatn� k dispozici samostatnou telekomunika�ní linku (pobo�ku) 
a pomocné napájecí nap�tí (nap�. pro externí modem), obojí do bezprost�ední blízkosti m��icího místa. P�i chyb�jícím 
nebo v p�íslušném termínu nezajišt�ném telekomunika�ním p�ipojení instaluje PDS modem GSM a uživatel pak bude 
povinen hradit pravidelné poplatky za vícenáklady spojené s tímto zajišt�ním komunikace. Pokud uživatel zajistí 
spojení dodate�n�, tato povinnost zanikne. P�ístup k elektrom�ru, p�ípadn� k p�ídavnému za�ízení (registra�ní p�ístroj, 
modem, atd.) je obvykle jišt�n heslem. 
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Poznámka : Inicializace p�enosu dat je vždy vedena z centra p�íslušného PDS. PDS tedy hradí minutové poplatky za 
p�enos dat. Ostatní poplatky (obvykle instalace a pevný paušál) jsou hrazeny ze strany uživatele DS. 

2.9 KONTROLNÍ (POROVNÁVACÍ) M��ENÍ 

 Výrobci, kone�ní zákazníci a obchodníci mohou v souladu s p�íslušným ustanovením  EZ a se souhlasem 
PDS pro vlastní pot�ebu a na sv�j náklad osadit vlastní kontrolní m��icí za�ízení. Druh a rozsah za�ízení kontrolního 
m��ení je nutno odsouhlasit a smluvn� podchytit s p�íslušným PDS. PDS musí být umožn�n p�ístup k takovému 
kontrolnímu m��ení, ke všem m��eným hodnotám, stejn� jako je tomu u hlavního faktura�ního m��ení. Elektrom�ry 
kontrolního m��ení jsou p�i�azeny k samostatným m��icím bod�m, r�zným od m��icích bod� hlavního (faktura�ního) 
m��ení. Je nezbytné zajistit rovn�ž kontrolní m��ení proti neoprávn�né manipulaci. V p�ípad� p�evodového m��ení 
jsou vyžadovány zpravidla vlastní m��icí transformátory, nebo alespo
 samostatná jádra, aby nemohlo dojít chybnou 
manipulací k nežádoucímu ovlivn�ní hlavního faktura�ního m��ení. Pro eventuální porovnávání výsledk� obou 
m��ení se doporu�uje pravidlo dvojnásobku maximální p�ípustné chyby v rámci t�ídy p�esnosti použitého 
elektrom�ru. 

2.10  VYUŽITÍ INFORMACÍ Z FAKTURA�NÍHO M��ENÍ PDS 
ZÁKAZNÍKEM 

 V p�ípad�, že výrobce nebo kone�ný zákazník projeví zájem o kontinuální využívání dat z faktura�ního 
m��ení p�ímo v odb�rném míst� (monitoring, �ízení zát�že), bude mu to ze strany PDS umožn�no za 
p�edpokladu, že není vybudováno kontrolní m��ení a faktura�ní m��ení toto využití umož
uje. Výstup 
z elektrom�ru nebo registra�ního p�ístroje (zpravidla impulsní výstup) se vyvede na p�íslušné rozhraní a 
galvanicky odd�lí opto�lenem nebo pomocí relé, aby nemohlo dojít k poškození m��icího za�ízení PDS 
nesprávnou manipulací. Výrobce nebo kone�ný zákazník je pak povinen uhradit po�ízení a montáž opto�lenu 
(relé). Porucha za�ízení neoprav
uje uživatele DS k nedodržování smluvních hodnot. P�i zm�n� typu m��icího 
za�ízení obnoví provozovatel DS vyvedení výstup� pouze v p�ípad�, že to typ a nastavení m��icího za�ízení 
umož
uje. P�i vým�n� m��icího za�ízení faktura�ního m��ení za jiný typ si kone�ný zákazník nebo výrobce na 
sv�j náklad upraví vlastní vyhodnocovací za�ízení s ohledem na p�ípadnou zm�nu výstupních parametr�. Další 
podrobnosti stanoví p�íslušný PDS. 

2.11  ZABEZPE�ENÍ SUROVÝCH DAT 

 Surová data jsou ode�tené nebo sejmuté informace p�ímo z m��icího p�ístroje nebo registra�ního 
(integra�ního) p�ístroje. Ode�tené nam��ené hodnoty z daného m��icího místa je zapot�ebí jakožto surová data 
nezm�n�n� archivovat  a uchovávat. Za to je zodpov�dný PDS. V p�ípad�, že surová data p�edstavují sekundární 
hodnoty, je zapot�ebí archivovat a uchovávat i p�íslušné p�evodové pom�ry m��icích transformátor� a násobitele. 

2.12  IDENTIFIKACE NAM��ENÝCH DAT 

 Zejména pro úlohu dalšího p�edávání dat se musí nam��ená data ozna�it jednozna�ným a úplným 
zp�sobem p�ídavným informa�ním statusem (stavem). Obvykle jsou rozlišovány následující status-informace : 
“pravdivá hodnota” – bez ozna�ení, “náhradní hodnota”, “p�edb�žná hodnota”, “zkreslená hodnota”, “chyb�jící 
hodnota”. Je-li nap�. chyb�jící hodnota nahrazena náhradní hodnotou, zm�ní se odpovídajícím zp�sobem status. P�i 
sou�tech nebo diferencích se status automaticky dále p�evádí do výsledku. Jestliže existuje více stavových informací, 
je automaticky p�ipojen status informace s nejzávažn�jším dopadem. S ohledem na žádoucí sjednocení v rámci 
liberalizovaného prost�edí  se u nových za�ízení doporu�uje použití EDIS/OBIS, resp. COSEM identifika�ního 
standardu a jeho zahrnutí do vnit�ních standard� všech PDS.   

2.13  ODE�ET A POSKYTOVÁNÍ DAT 

 Ode�et je technický a organiza�ní postup, p�i kterém se ú�tovací data sbírají p�ímo na míst� vizuálním 
zp�sobem, nebo se po�ídí automatizovan� pomocí technického datového za�ízení, a to místn� nebo dálkov�. Ode�tové 
intervaly pro jednotlivé typy m��ení A, B, C jsou stanoveny v [2]. Ode�et a poskytování dat se doporu�uje podchytit 
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rovn�ž smluvn�. Zp�sob provád�ní ode�t� ur�uje PDS. P�i zm�n� dodavatele (obchodníka) se doporu�uje zjišt�ní 
spot�eby energie v termínu co možná nejblíže k rozhodnému dni. M�že být též sjednáno programové rozd�lení 
odebrané energie k rozhodnému dni, p�ípadn� jiné �ešení. 

2.14  POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍCH HODNOT 

 P�i chyb�jících, zkreslených nebo nev�rohodných hodnotách jsou PDS poskytnuty náhradní hodnoty. 
Náhradní hodnoty jsou ozna�eny p�íslušným statusem. Pro jednotlivé typy m��ení (A,B,C) jsou navrhovány separátní 
zp�soby tvorby náhradních hodnot. 

 U zákazník� s m��ením typu C se použijí data z p�edchozího �asov� porovnatelného období. V p�ípad�, že 
uvedená data nejsou k dispozici nebo jsou nev�rohodná, použijí se data vypo�tená na základ� znalosti vybavení 
odb�rného místa. Tato data se pozd�ji nahradí daty z nového aktuálního m��ení, když je k dispozici minimáln� 
pot�ebný porovnávací interval. 

 U zákazník� s pr�b�hovým m��ením (typ A a typ B) se pro tvorbu náhradních hodnot doporu�ují 
následující zp�soby : 

• namísto chyb�jících nebo zkreslených �i jinak nev�rohodných hodnot se použijí existující nam��ené hodnoty 
z kontrolního m��ení 

• v p�ípad�, že jen n�kolik m��icích period je zkreslených, nebo zcela chybí, vytvo�í se interpolované hodnoty 

• v ostatních p�ípadech se použijí nam��ená data z porovnatelného �asového období. 

 Pokud se “pr�b�hové” náhradní hodnoty nedají vyšet�it nebo odsouhlasit do požadovaného termínu, je 
zapot�ebí použít prozatímních hodnot. Tyto se ozna�í a pozd�ji nahradí náhradními hodnotami. 

 Oprávn�ný p�íjemce dat (zákazník, výrobce, PPS) m�že v p�ípad� pot�eby požadovat od PDS vysv�tlení 
d�vodu zm�ny a principu tvorby náhradních hodnot. 

2.15 P�EDÁVÁNÍ NAM��ENÝCH HODNOT 

 Nam��ené hodnoty PDS p�edává OTE dle zásad v [L7]. 

2.16 ÚHRADA NÁKLAD� ZA M��ICÍ ZA�ÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ 
(P�ENOS) DAT 

P�íslušný PDS hradí : 

• náklady na ov��ení elektrom�ru 

• provozní náklady na p�ezkoušení m��icího za�ízení, zjišt�ní správnosti jeho zapojení a funkce  

• provozní náklady za p�ezkoušení a poskytování dat v�etn� provozních náklad� spojených s dálkovým 
p�enosem nam��ených hodnot a jejich dalším p�edáváním oprávn�ným p�íjemc�m. 

Výrobci  a oprávn�ní zákazníci hradí :  

• po�izovací a instala�ní náklady na m��icí transformátory, náklady na jejich ov��ení, dále po�izovací náklady 
na p�íslušná spojovací vedení (kabely), na m��icí sk�ín� nebo rozvád��e, na zkušební svorkovnice, na 
pojistkové odpojova�e (jišt�ní), na p�íslušná rozhraní (optorozhraní nebo relé) v p�ípad� vlastního využívání 
impuls� z m��icího za�ízení a na styka�e blokování. 
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• po�izovací náklady na telefonní linku (v�etn� napájení pro modem) 

• náklady na provoz telefonní linky (paušál) 

• provozní náklady na instalaci elektrom�ru, tj. instalaci m��icího za�ízení, tj. elektrom�ru, registra�ního 
p�ístroje, modemu 

• první p�ezkoušení a uvedení m��icího za�ízení do provozu.  

Domácnosti hradí : 

• provozní náklady na instalaci elektrom�ru 

3 ÚDRŽBA A ODE�TY M��ICÍHO ZA�ÍZENÍ 

3.1 ÚVOD 
Jakékoliv zásahy do m��icího za�ízení bez souhlasu PDS jsou zakázány. Uživatel DS je povinen 

umožnit PDS p�ístup k m��icímu za�ízení a nem��eným �ástem elektrického za�ízení za ú�elem provedení 
kontroly, ode�tu, údržby, vým�ny nebo odebrání m��icího za�ízení. Dále je povinen chránit m��icí za�ízení p�ed 
poškozením a neprodlen� nahlásit PDS závady na m��icím za�ízení v�etn� porušení zajišt�ní proti neoprávn�né 
manipulaci. 

3.2 ÚDRŽBA M��ICÍHO ZA�ÍZENÍ 
Údržbu a diagnostiku poruch m��icího za�ízení krom� m��icích transformátor� zajiš	uje PDS. PDS 

zajiš	uje pro eventuální pot�ebnou vým�nu elektrom�r, registra�ní p�ístroj a komunika�ní za�ízení (modem).  
Uživatel DS na základ� pokyn� nebo se souhlasem provozovatele DS zajiš	uje p�i poruše nebo rekonstrukci 
p�ístroje pro vým�nu dalších �ástí m��icího za�ízení a údržbu m��icích transformátor� v�etn� jejich p�ípadné 
vým�ny.. Závady na m��icím za�ízení musí být odstran�ny v co nejkratším termínu 

3.3 OV��OVÁNÍ M��ICÍHO ZA�ÍZENÍ 
Ov��ování elektrom�ru zajiš	uje PDS. Doba platnosti ov��ení stanovených m��idel, viz �l. 1.3  je 

stanovena p�ílohou vyhlášky [4] v platném zn�ní. PDS m�že v p�ípad� pot�eby p�edepsanou dobu platnosti 
ov��ení  u vlastního za�ízení (elektrom�ru) zkrátit. Ov��ení m��icích transformátor� zajiš	uje na své náklady 
provozovatel silového za�ízení (uživatel DS), ve kterém jsou m��icí transformátory zapojeny. 

3.4 ZM�NA TYPU A PARAMETR� M��ICÍHO ZA�ÍZENÍ 
Zp�sob m��ení elekt�iny, typ a umíst�ní m��icího za�ízení ur�uje PDS v závislosti na charakteru a 

velikosti odb�ru elekt�iny odb�rného za�ízení uživatele DS. PDS je oprávn�n zm�nit typ m��icího za�ízení. 
Pokud je tato zm�na vynucena zm�nou právních p�edpis� nebo je provád�na z d�vod� vyvolaných uživatelem 
DS, je uživatel DS povinen upravit na sv�j náklad p�edávací místo nebo odb�rné za�ízení pro instalaci nového 
typu m��icího za�ízení. P�i zm�n� p�edávaného výkonu nebo rezervovaného p�íkonu je provozovatel DS 
oprávn�n požadovat po výrobci nebo kone�ném zákazníkovi zm�nu parametr� m��icích transformátor� spojenou 
se zm�nou rezervovaného p�íkonu.  

3.5 ODE�TY M��ICÍHO ZA�ÍZENÍ 
Ode�ty m��icího za�ízení, zpracování a p�edávání dat zajiš	uje PDS. Pokud vznikne závada na 

telekomunika�ním za�ízení uživatele DS, p�es které provádí PDS ode�et m��icího za�ízení, je uživatel DS 
povinen bez zbyte�ného odkladu zajistit odstran�ní vzniklé závady. 
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3.6 P�EZKOUŠENÍ M��ICÍHO ZA�ÍZENÍ NA ŽÁDOST UŽIVATELE 
DS 
Výrobce, kone�ný zákazník a obchodník má právo nechat p�ezkoušet m��icí za�ízení. Podrobnosti stanoví 

p�íslušný provád�cí p�edpis [3]. Provozovatel distribu�ní soustavy je povinen na základ� písemné žádosti do 15 
dn� od jejího doru�ení vym�nit m��icí za�ízení nebo zajistit ov��ení správnosti m��ení [7] .  

 
Je-li na m��icím za�ízení výrobce elekt�iny nebo kone�ného zákazníka zjišt�na závada, hradí náklady 

spojené s jeho p�ezkoušením,  ov��ením správnosti m��ení a p�ípadnou jeho opravou nebo vým�nou vlastník té 
�ásti m��ícího za�ízení, na které byla závada zjišt�na. Není-li závada zjišt�na, hradí náklady na p�ezkoušení nebo 
ov��ení správnosti m��ení ten, kdo písemn� požádal o p�ezkoušení m��icího za�ízení a o ov��ení správnosti 
m��ení.  
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