
 
PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT PRO ZÁKAZNÍKY 

S PRŮBĚHOVÝM MĚŘENÍM (TYP MĚŘENÍ A, B) 
 

Základní informace o Portálu naměřených dat (dále jen PND) 
 PND je aplikace, která slouží ke sledování naměřených hodnot elektrické energie (ihned je 

možné sledovat data o výrobě nebo spotřebě) 
 PND umožňuje zobrazení dat prostřednictvím grafů, tabulek, statistiky nebo formou exportu 

do souboru 
 PND má příjemné a intuitivní ovládání, které zvládne i méně zkušený uživatel 

 
Pokyny pro přístup do PND 
Přístup do PND je umožněn pouze registrovaným uživatelům, registrační údaje jsou shodné  
s uživatelským jménem a heslem do samoobslužné internetové aplikace Distribuční portál na adrese 
https://dip.cezdistribuce.cz. V případě, že přistupuje k naměřeným hodnotám zákazníka jiná pověřená 
osoba (např. energetik), je nutné, aby registraci a aktivaci poskytování naměřených dat dalším 
osobám provedl subjekt, kterému byly vystaveny registrační údaje zákazníka. Postup naleznete 
v příručce Postup aktivace portálu naměřených dat pro průběhové měření (typ měření A, B) 
dalším osobám. 
 
Přistoupit do vlastní aplikace PND lze na adrese https://pnd.cezdistribuce.cz zadáním uživatelského 
jména a hesla, pokud nejste dosud registrováni, využijte volbu Zaregistrovat se. Součástí 
registračního procesu je i aktivace PND.  
 
Upozornění: 

Pokud se registruje zákazník typu „Podnikatel“, je součástí registrace do Distribučního portálu 
registrační formulář, který je nutné vyplnit a přiložit jako přílohu. Tento formulář podléhá schvalování a 
proces dokončení registrace se tím prodlužuje o 2 pracovní dny.   
 
Aktivace poskytování naměřených dat  
 
Po úspěšném přihlášení do Distribučního portálu je pro zobrazení naměřených dat nutné aktivovat 
poskytování naměřených dat z průběhového měření, a to na záložce Žádosti a požadavky v části 

Poskytování naměřených dat  Aktivace poskytování naměřených dat z průběhového měření. 
 

 
 
Po registraci je možné se přihlásit do aplikace, která uživateli umožnuje např. sledovat svou 

vyrobenou nebo spotřebovanou elektrickou energii prostřednictvím volby Sestava  Rychlá sestava. 
 
Naměřené hodnoty se v PND objeví až druhý pracovní den po aktivaci. Náhled na historické 
naměřené hodnoty za předchozích 12 měsíců bude zpřístupněn v průběhu 2 až 5 pracovních dní od 
aktivace. 
 

https://dip.cezdistribuce.cz/
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