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Abstrakt 

 

 
Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou neoprávněných odběrů elektrické 

energie u firmy E.ON Česká republika s.r.o. Práce je rozvrţena do tří kapitol, a to teoretická část, 

praktická část a závěr. 

Teoretická část diplomové práce je dále rozdělena do tří podkapitol -  popis neoprávněného 

odběru a legislativa, teoretický rozbor měření elektrické energie a teorie výpočtu neoprávněného 

odběru. 

Podkapitola popis neoprávněného odběru a legislativa je věnována přípojkám nn a zákonu 

458/2000 Sb. 

V podkapitole nazvané teoretický rozbor měření elektrické energie jsou popsány všeobecné 

zásady platné pro měření elektrické energie a základní typová schémata elektroměrových 

rozvaděčů. 

Poslední podkapitola teoretické části nazvaná teorie výpočtu neoprávněného odběru je 

věnována vyhlášce 51/2006 Sb. a principu činnosti elektroměru. 

V praktické části diplomové práce jsou popsány jednotlivé druhy neoprávněných odběrů s 

praktickými příklady a moţnosti výpočtu výše škody. 

Závěr diplomové práce je zaměřen na vyhodnocení problematiky neoprávněných odběrů. 
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Abstract 

 

 
This thesis deals with the problem of Lawles Consumtion of Electric Energy by the Firm 

E.ON Czech Republic Ltd. The thesis is divided into three chapters: theory, practice, and 

conclusion. 

The theoretical part is further divided into three sections - a description of the theft and 

legislation, theoretical analysis of energy metering, and theory of estimating theft.  

The subchapter on unauthorized use and description of the legislation is devoted to the connectors 

for low voltage and Act 458/2000 Sb. 

In the chapter entitled Theoretical Analysis of Measurement of Electrical Energy, the 

general principles of measuring electricity and the basic type schemes electricity meter cabinets are 

described.  

The last subchapter of the theoretical part, called Computational Theory of Unauthorized Use is 

dedicated to the 51/2006Sb. regulations and the principles of operation of the meter. 

The practical part of the thesis describes different types of irregular sampling with practical 

examples and the possibility of estimating the amount stolen. 

The conclusion of this thesis is focused to the unauthorized withdrawals damage evaluation.  
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1.  ÚVOD 

 
Téma Problematika neoprávněných odběrů elektrické energie u firmy E.ON Česká 

republika s.r.o. jsem si pro svou diplomovou práci zvolil proto, ţe mě  během dvouleté praxe u 

E.ON Energetické kontroly zaujalo odhalování neoprávněných odběrů elektrické energie. 

 Napadlo mě věnovat se tomuto tématu podrobněji. Vytvořit předpis pro činnost 

pracovníků při odhalování a odstraňování zjištěných neoprávněných odběrů elektrické energie a 

dále vypočítávání výše škody za elektrickou energii. 

Počet neoprávněných odběrů neustále narůstá. V roce 2009 jich bylo odhaleno přibliţně 

700 při celkové škodě 30 mil. Kč. V letošním roce je odhadovaná celková škoda ještě vyšší.   

V Energetickém zákoně číslo 458/2000 Sb. je definováno několik moţností vzniku 

neoprávněného odběru. 

Neoprávněný odběr nastane při odběru bez uzavřené smlouvy, jejímţ předmětem by 

byla dodávka elektřiny, odběrem při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností 

nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem 

elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění. Dále nastane-li odběr bez měřicího zařízení, 

pokud nebyl odběr bez měřicího zařízení smluvně sjednán [4].  

K neoprávněnému odběru můţe rovněţ dojít připojením nebo odběrem z té části 

zařízení, kterou prochází neměřená elektřina [4].  

Neoprávněných odběrů vzniklých v souvislosti s měřícím zařízením je několik.  Jsou 

jimi odběr měřený měřicím zařízením, které nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr 

nesprávně ke škodě výrobce elektřiny, obchodníka s elektřinou, provozovatele distribuční 

soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto 

měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení 

provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě změnily. Rovněţ sem patří odběr 

měřený měřícím zařízením, které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo 

provozovatelem distribuční soustavy. Pokud na měřícím zařízení bylo porušeno zajištění proti 

neoprávněné manipulaci nebo došlo k prokázanému zásahu do měřicího zařízení a toto zařízení 

vykazuje chybu spotřeby ve prospěch zákazníka, dochází tímto zásahem ke vzniku 

neoprávněnému odběru [4].  

Odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení 

distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy jsou brány jako další moţnost vzniku 

neoprávněného odběru. Poslední moţností je odběr elektřiny, kdy zákazník opakovaně bez 

váţného důvodu neumoţnil přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného 

elektrického zařízení, přestoţe byl k umoţnění přístupu za účelem provedení kontroly,                                                                                         

odečtu, údrţby, výměny či odebrání měřicího  zařízení  alespoň  15  dnů  předem  písemně nebo  

jiným prokazatelným způsobem vyzván [4]. 
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Odběratelé  mívají  často obavy  kdyţ zjistí, ţe jim byla někým poškozena plomba na 

elektroměru, a budou tak obviněni z neoprávněného odběru elektřiny. Tato obava je zcela 

zbytečná. Teprve prokázaná manipulace a přetáčení číselníku elektroměru je důkazem 

neoprávněného odběru elektřiny. 

Cílem diplomové práce bylo objasnit problematiku neoprávněných odběrů elektrické 

energie.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1  Popis neoprávněného odběru a legislativa 
 

2.1.1 Přípojky nn (druhy, podmínky) 

 

2.1.1.1 Všeobecné podmínky 

 

    Problematika přípojek je popsána v normě ČSN 33 3320 „Elektrické přípojky“ a 

podmínky pro provedení přípojky jsou stanoveny dle zákona č. 458/2000 Sb. (úplné znění 

zákona č 91/2005 Sb.) Energetický zákon Podmínky pro připojení a dodávku elektřiny stanoví 

vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. O podmínkách připojení k 

elektrizační soustavě [2,3]. 

     Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou a 

s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční 

soustavy. Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehoţ prospěch byla zřízena. 

Elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m slouţící pro dodávku elektřiny 

domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy. Délkou 

elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky 

promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní 

pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní. Do délky elektrické přípojky se 

nezapočítává její část vedená vertikálně [2,3]. 

     Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník přípojky je 

povinen zajistit provoz, údrţbu a opravy tak, aby tato přípojka nestála příčinou ohroţení ţivota 

a zdraví osob či poškození majetku. Provozovatel distribucí soustavy je povinen za úplatu 

elektrickou přípojku provozovat, udrţovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně poţádá. 

Při připojení odborného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku [2.3]. 

Elektrická přípojka slouţí pro připojení jedné nemovitosti (při souhlasu provozovatele 

distribucí soustavy lze však připojit i nemovitostí více. Elektrická přípojka nízkého napětí 

končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní 

domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky [2,3].  

Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje 

na odběratelově objektu nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti. 

Společné domovní elektrické instalace v domech slouţící pro připojení více odběratelů 

z jedné elektrické přípojky nejsou součástí elektrické přípojky. Společná domovní elektrická 

instalace je součástí nemovitosti [2,3]. 
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2.1.1.2 Druhy přípojek 

 

Elektrické přípojky podle způsobu provedení se dělí na: 

 přípojky provedené venkovním vedením 

 přípojky provedené kabelovým vedením 

 přípojky provedené kombinací obou způsobu 

 

Elektrická přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení dodavatele elektřiny 

směrem k odběrateli. Mimo elektrické stanice elektrická přípojka začíná odbočením od 

venkovního nebo kabelového vedení. Při odbočení z venkovního vedení jsou vodice hlavního 

vedení součástí zařízení dodavatele elektřiny, ale svorky jsou jiţ součástí přípojky. Při odbočení 

z kabelového vedení je kabel součástí zařízení dodavatele elektřiny a odborná spojka je 

součástí přípojky [2]. 

Elektrická přípojka končí v hlavní domovní pojistkové skříni, jedná-li se o přípojku 

volným vedením, nebo v hlavní domovní kabelové skříni, jedná-li se o přípojku provedenou 

kabelem. 

Hlavní domovní pojistková skříň a hlavní domovní kabelová skříň je součástí přípojky. 

Přípojkové skříně musí být plombovatelné nebo se závěrem na klíč pro rozvodná 

zařízení [2]. 

 

Přípojky nn provedené venkovním vedením 

 

Pro kaţdý objekt má být zřízena jen jedna přípojka. Je-li provedeno více přípojek pro 

jeden objekt, musí být tato skutečnost v kaţdé přípojkové skříni tohoto objektu. Přípojka má být 

zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení [2].  

V případech odůvodněných charakterem malého odběru (prodejní stánky, reklamní 

poutače) lze provést přípojku i s menším počtem vodičů. Minimální průřezy vodičů jsou 16 mm2
 

 AlFe u holých vodičů a 10 mm2
 Al u závěsných kabelů. Přípojka z volného vedení se provádí 

přednostně závěsným kabelem nebo izolovanými vodici. Jako závěsný kabel se pouţívá kabel 

AYKYz 4 x 10 mm2
 nebo AYKYz 4 x 16 mm2

 a závěsný kabel AES 4 x 16 mm2 [2]. 

 

Poznámka: I kdyţ dle CSN 33 2000-5-54 je výše uvedený průřez nevyhovující bylo dle 

rozhodnutí ČSN stanoveno, ţe průřez i počet vodičů (AYKYz 4 x 10 mm2) bude zachován 

dle původní CSN 33 3320. Navíc dle změny A1 CSN 33 2000-5-54 je u vodice PEN povolen 

průřez 6 mm2
 Cu a 10 mm2

 Al od přípojkové skříně přes elektroměrový rozvaděč aţ po 

následný rozvaděč [2]. 
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Cesta přípojky od posledního podpůrného bodu (střešníku, zední konzole apod.) do 

přípojkové skříně se provádí kabelem a má být co nejkratší. Při zaústění kabelu nebo vodičů do 

zdiva musí být učiněna opatření proti zatékání vody [2]. 

Přípojková skříň je součástí přípojky a doporučuje se umístit v blízkosti hranice 

nemovitosti odběratele tak, aby byl k ní umoţněn přístup i bez přítomnosti odběratele. Je-li 

poslední podpůrný bod přípojky situován na objektu odběratele, má být spodní okraj přípojkové 

skříně ve výši 2,5 – 3 m nad definitivním terénem. Je-li posledním bodem přípojky stoţár, 

který je umístěn na odběratelově pozemku, můţe se přípojková skříň umístit na tomto stoţáru 

(za předpokladu souhlasu majitele stoţáru) tak, aby spodní okraj skříně byl 2,5 – 3 m nad 

terénem [2]. 

Při rekonstrukci přípojky je moţné stávající provedení přípojky ponechat jen tehdy, 

neprochází-li vnitrními prostorami bytu a neumoţňuje-li neoprávněný odběr elektřiny. 

Jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší, neţ je jištění před 

elektroměrem [2]. 

 

 

Přípojky nn provedené kabelem 

 

Pro kaţdý objekt má být zřízena jen jedna přípojka. Je-li provedeno více přípojek pro 

jeden objekt, musí být tato skutečnost v kaţdé přípojkové skříni tohoto objektu. Je-li připojení 

provedeno smyčkováním, tvoří přípojku pouze přípojková skříň. Je-li to však účelné a 

ekonomické, muţe slouţit jedna přípojková skříň i pro více objektu za předpokladu, ţe kaţdý 

z těchto objektů musí mít v přípojkové skříni samostatné jištění. Kabelové přípojky musí být 

provedeny vţdy třífázově [2]. 

 

Kabelová přípojka muţe být provedena: 

 odbočením v rozpínací skříni kabelového vedení z jedné samostatné sady 

pojistek 

 odbočením z kabelového vedení „T spojkou“ 

 smyčkováním 

 odbočením z venkovního vedení 

[2] 

Odbočuje-li kabelová přípojka z venkovního vedení, musí být kabel po sloupu 

venkovního vedení chráněn proti mechanickému poškození ochrannou trubkou do výše 

minimálně 2,5 m. 

Minimální průřez přípojky smí být 4 x 16 mm2
 Al. Při odbočení T-spojkou 

4 x 25 mm2
 Al [2]. 
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Přípojková kabelová skříň je součástí přípojky a zpravidla se umisťuje na odběratelově 

nemovitosti v oplocení, v obvodovém zdivu budovy či na jiném vhodném a snadno 

přístupném místě, které je přístupno i bez přítomnosti odběratele. Spodní okraj má být 60 cm 

nad definitivně upraveným terénem před skříní [2].  

S ohledem na místní podmínky lze kabelovou skříň umístit aţ do výšky 1,5 m – sníh, 

záplavy apod.  

Při kombinaci elektroměrového rozváţce s přípojkovou skříní je moţno umístit skříň i 

níţe neţ 60 cm za předpokladu, ţe výška okénka pro odečítání v elektroměrovém rozváděcí 

nebude níţ neţ 70 cm nad definitivním terénem [2]. 

Před přípojkovou skříní musí být volný prostor o šíři minimálně 0,8 m. Jištění 

v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší, neţ je jištění před 

elektroměrem [2]. 

 

Přípojky nn provedené z části venkovním vedením a z části kabelovým vedením 

 

Pro část přípojky provedené venkovním vedením platí podmínky pro přípojku 

provedenou venkovním vedením, pro část přípojky provedené kabelovým vedením platí 

podmínky pro přípojku provedenou kabelovým vedením [2]. 

 

Obrázek č. 1: Přípojka provedená venkovním vedením [2] 

 

Selektivita: přípojková skříň – jistič před elektroměrem = jeden stupeň 

elektroměrový rozvaděč (ER) – jističe za elektroměrem = jeden stupeň 

 
Dle normy ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed. 2 lze vodič PEN 10 mm

2
 vést přes 

přípojkovou skříň, elektroměrový rozvaděč (ER) do hlavního rozvaděče (HR), 

kde se dělí na PE a N. 
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Obrázek č. 2: Přípojka provedená kabelovým vedením [2] 

 

 

2.1.1.3. Dodávka elektrické energie 

 

Ţádost o připojení se podává na tiskopise, na kterém se mimo jiné uvádí: 

 

 údaje o ţadateli, které mimo jiné obsahují obchodní firmu nebo jméno 

fyzické osoby, její datum narození, trvalý pobyt, spojení (telefon fax), adresa 

pro doručování do vlastních rukou, IČO a DIČ pokud byly přiděleny 

 údaje o zařízení odběratele, které mimo jiné obsahují poţadovaný termín 

připojení, lokalitu odborných zařízení – katastrální území, údaje o odběru – 

celkový instalovaný příkon, ochranu před úrazem elektrickým proudem, 

charakter odběru, typ a odběr připojovaných spotřebičů (počet a výkon 

motoru, elektrické pece a topení, elektrické svářecí zařízení apod.), 

poţadavek na spolehlivost dodávky elektrické energie 

 prohlášení o správnosti a pravdivosti údajů, datum ţádosti s podpisem [3]  

 

Po posouzení ţádosti o připojení musí být nejpozději do 30 dnů vydáno písemné 

stanovisko, které musí obsahovat: 

 

 stanovení místa a způsob připojení 

 termín připojení 

 stanovení měřicího místa a typu měřicího zařízení dodavatele 

 předběţný výpočet podílu ţadatele na oprávněných nákladech dodavatele 

spojených s připojením jeho odborného zařízení k distribuční soustavě [3] 
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Do tohoto podílu jsou zahrnuty nezbytné nutné skutečně vynaloţené oprávněné 

náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové nebo distribucí 

soustavy, které byly vyvolány poţadavkem ţadatele v souvislosti s místem a způsobem 

připojení jeho zařízení [3]. 

Do nákladu dále patří náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická měření, 

věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, 

úpravu nebo pořízení přenosové nebo distribucí soustavy [3]. 

 

Pro připojení k distribuční soustavě nn je výše podílu ţadatele pro: 

1 fázové připojení 200 Kč/A 

3 fázové připojení 500 Kč/A 

 

 

Dodávka elektřiny je pro kaţdé odborné místo uskutečňována na základě smlouvy o 

dodávce elektřiny mezi dodavatelem a odběratelem. Nejpozději 30 dnů před poţadovaným 

termínem zahájení dodávky předá ţadatel dodavateli následující doklady: 

 

 ţádost o uzavření smlouvy 

 zprávu o revizi odborného zařízení 

 technickou dokumentaci o odborném zařízení 

 souhlas vlastníka dotčené nemovitosti 

 doklad o úhradě stanovených podílu 

[3] 

 

Příklad ţádosti o trvalé připojení odběrného místa k distribuční soustavě NN  

(viz příloha č. 1) a příklad ţádosti o smlouvu (viz příloha č. 2). 

 

Vznikne-li na měřicím zařízení závada a nelze stanovit mnoţství odebrané elektřiny, 

určí se toto mnoţství podle výše spotřeby ve srovnatelné období, v němţ byla spotřeba řádně 

měřena. 

Neumoţní-li odběratel přístup k měřicímu zařízení ani po písemném upozornění, 

vyúčtuje se spotřeba elektřiny podle spotřeby srovnatelného minulého období. Pokud odběratel 

neumoţní přístup při následujícím odečtu, muţe mu být po předchozím písemném upozornění 

dodávka elektřiny přerušena [3]. 
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2.1.1.3 Skladba ceny za elektrickou energii: 

 

Obrázek č. 3: Přehled skladby ceny za elektrickou energii [3] 
 

 

 

Silová elektřina 

(cena je ovlivňována situací na trhu) 

 

1) Pevná cena za měsíc – liší se podle vybraného produktu (Trend, Trend aku, 

Trend kombi, Trend přímotop, Trend víkend) 

 

2) Cena za odebrané megawatthodiny 

 nízký tarif 

 vysoký tarif 

[3] 

Doprava (distribuce) elektřiny elektrickou sítí do domácností 

(státem regulovaná cena a je určována Energetickým regulačním úřadem) 

 

Cena za distribuci (3, 4), t. j. rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům energetickou 

sítí. 

 

3) Měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před 

elektroměrem 
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4) Cena za dopravenou megawatthodinu 

 nízký tarif 

 vysoký tarif 

[3] 

Ostatní sluţby 

 

5) Cena systémových sluţeb, která pokrývá náklady provozovatele energetické 

přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných sluţeb od jednotlivých výrobců 

elektřiny. Tuto sluţbu sobě můţeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost 

elektráren, které pracují jako záloţní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo 

náhlého zvýšení spotřeby elektřiny [3]. 

 

6) Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované 

výroby elektřiny a tepla (kogenerace) je poplatkem, který vyvaţuje vyšší cenu 

vykupované elektřiny z ekologických zdrojů. K podpoře této výroby se Česká 

republika zavázala při vstupu do Evropské unie [3]. 

 

7) Cena za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou, která pokrývá náklady 

například na zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny nebo 

zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným mnoţstvím elektřiny 

mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou [3]. 
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2.1.2 Zákon  458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích (energetický zákon) 

 

Zákon stanovuje podmínky pro podnikání, výkon státní správy a regulaci v 

energetických odvětvích (pozn. nejen elektro). 

Rozlišuje distribuční (0,4 – 110 kV včetně) a přenosovou (220, 400 kV) elektrizační 

soustavu. 

Podnikat s energiemi smí subjekt (FO, PO) jen na základě licence ERÚ [4]. 

 

Elektrická přípojka je zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo 

přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo distribuční 

soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení [4]. 

 

Měřící zařízení je veškeré zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených 

hodnot. 

 

Odběrné místo je místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho 

zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhoţ se uskutečňuje dodávka elektřiny [4]. 

 

Subjektem zúčtování je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu na 

základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek. 

 

Typový diagram je diagram charakterizující roční průběh spotřeby elektřiny u 

zákazníka, který se pouţívá pro vyhodnocování odchylek [4]. 

 

Vertikálně integrovaný podnikatel je podnikatel, který je drţitelem alespoň jedné z 

licencí na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň jedné z licencí na výrobu 

elektřiny nebo obchod s elektřinou, nebo skupina  podnikatelů, pokud  jejich  vzájemné  vztahy 

odpovídají bezprostředně závaznému předpisu Evropských společenství a jsou drţiteli  alespoň  

jedné z licencí na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň jedné z licencí na výrobu 

elektřiny nebo obchod s elektřinou [4]. 

 

Vyrovnávací trh s regulační energií je trh s regulační energií vypořádaný a 

organizovaný operátorem trhu v součinnosti s provozovatelem přenosové soustavy [4]. 
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Zákazník je fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým 

zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu 

pouze spotřebovává nebo přeúčtovává [4]. 

 

Účastníci trhu s elektřinou jsou: 

 výrobci (elektrárny) 

 provozovatel přenosové a distribuční soustavy 

 operátor trhu (státní a.s.) 

 obchodníci 

 koneční (oprávnění) zákazníci 

[4] 

Účastníci trhu s elektřinou s právem regulovaného přístupu k přenosové soustavě a 

distribuční soustavě nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek nebo 

mohou přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování 

odchylek [4]. 

 

2.1.2.1 Práva oprávněného zákazníka 

 na připojení svého odběrného EZ pokud splňuje podmínky připojení 

 nakupovat elektřinu v kvalitě stanovené prováděcím předpisem od drţitelů 

licence pro obchod s elektřinou 

 nakupovat elektřinu na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu 

 na dopravu dohodnutého mnoţství elektřiny, má-li uzavřenou smlouvu o 

přenosu a distribuci nebo o přenosu nebo o distribuci elektřiny umoţňují – li 

to podmínky přenosové nebo distribuční soustavy Zákon 458/2000 Sb. 

[4] 

2.1.2.2 Povinnosti oprávněného zákazníka: 

 zajistit na své náklady připojení svého odběrného místa 

 řídit se dispečerským řádem v souladu s uzavřenými smlouvami 

 umoţnit instalaci měřicího zařízení + zajistit přístup k měřicím zařízením 

 udrţovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a 

technickým normám 

 řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele distribuční nebo 

přenosové soustavy 

 provádět dostupná technické opatření zamezující ovlivňování kvality 

elektřiny v neprospěch ostatních [4] 
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 při změně parametrů elektřiny stanovených prováděcím právním předpisem 

upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, aby vyhovovala 

těmto změnám 

 uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné 

distribuční soustavy platbu za systémové sluţby podle pravidel trhu 

s elektřinou [4] 

 

Oprávněný zákazník: 

 na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, 

nesmí být prováděny ţádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele 

přenosové / distribuční soustavy 

 oprávněný zákazník můţe provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je 

propojen s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po 

dohodě s provozovatelem přenosové / distribuční soustavy [4] 

 

2.1.2.3 Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy 
 

Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy je: 

 odběr bez uzavřené smlouvy, jejímţ předmětem by byla dodávka elektřiny 

 odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo 

platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené 

neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění 

 odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl 

smluvně sjednán 

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

 odběr měřený měřicím zařízením, 

 které nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke 

škodě výrobce elektřiny, obchodníka s elektřinou, provozovatele 

distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v 

důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do 

jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny 

takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě změnily 

 které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo 

provozovatelem distribuční soustavy  

 které vykazuje chyby spotřeby ve prospěch zákazníka a na kterém 

bylo buď  porušeno  zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl 

prokázán zásah do měřicího zařízení [4] 
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 odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení 

či na zařízení distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové 

soustavy) odběr elektřiny, kdy zákazník opakovaně bez váţného 

důvodu neumoţnil přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným 

částem odběrného elektrického zařízení,  přestoţe  byl  k  umoţnění  

přístupu za účelem provedení kontroly,                                                                                          

odečtu, údrţby, výměny či odebrání měřicího  zařízení  alespoň  15  

dnů  předem písemně nebo  jiným prokazatelným způsobem vyzván [4] 

 

   Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy se zakazuje [4]. 

 

2.1.2.4 Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy 

 

Neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy je 

 

 dodávka bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu 

s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny 

 dodávka bez měřicího zařízení, pokud dodávka bez měřicího zařízení nebyla 

smluvně sjednána 

 dodávka do té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina 

 dodávka měřená měřicím zařízením, 

 které nezaznamenalo dodávku nebo zaznamenalo dodávku nesprávně 

v důsledku  neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo 

do jeho součásti či příslušenství nebo byly v měřicím zařízení 

provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné dodávce změnily 

 které  nebylo  připojeno  provozovatelem  přenosové  soustavy  nebo 

příslušným  provozovatelem distribuční soustavy nebo nesplňuje 

podmínky obsaţené  v Pravidlech  provozování přenosové soustavy 

nebo Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy 

 na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci 

 dodávka v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či 

na zařízení distribuční soustavy nebo zařízení přenosové soustavy 

[4] 

Při neoprávněné dodávce je výrobce povinen uhradit vzniklou škodu. 

Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy se zakazuje [4]. 
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2.1.2.5 Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny 

 

   Neoprávněným přenosem a neoprávněnou distribucí elektřiny je 

 

 doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaţenými v 

Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování 

distribuční soustavy 

 doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s dispečerským řádem 

 doprava elektřiny vznikající v souvislosti s neoprávněnou dodávkou nebo 

neoprávněným odběrem elektřiny 

 doprava elektřiny bez uzavřené smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny, 

nebo v rozporu s touto smlouvou 

 doprava elektřiny bez umoţnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným 

částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, 

odečtu, údrţby, výměny či odebrání měřicího zařízení 

 doprava elektřiny v případě neuhrazení podílu na oprávněných nákladech na 

připojení [4] 

 

Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny se zakazují [4]. 

 

2.1.2.6 Přestupky 

 

   Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, ţe 

 

 podniká v energetických odvětvích na území České republiky bez licence 

 neposkytne svá energetická zařízení jinému drţiteli licence 

 nepředá příslušnému technickému dispečinku nezbytné údaje potřebné k 

dispečerskému řízení 

 se neřídí pokyny technických dispečinků provozovatelů přenosové nebo 

distribuční soustavy a jejich Pravidly provozování či nesplní další úkony  

 provede zásahy na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází 

neměřená elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo 

distribuční soustavy 

 provozuje vlastní náhradní zdroj propojený s přenosovou nebo distribuční 

soustavou bez dohody s příslušným provozovatelem 

[4] 
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 pokud vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na 

základě smlouvy, neumoţní zákazníkům dodávku, neudrţuje  společnou 

domovní elektrickou instalaci slouţící pro tuto dodávku ve stavu, který 

odpovídá právním předpisům a technickým normám, neposkytuje technické 

údaje o společné domovní elektrické instalaci drţiteli licence na distribuci 

elektřiny, neumoţní drţiteli  licence  na  distribuci elektřiny přístup k této 

společné domovní instalaci, pokud vlastníci či uţivatelé dotčených 

nemovitostí neumoţní v lesních průsecích vytvořit volný pruh pozemků o 

šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení, 

pokud neuhradí veškeré vyvolané náklady a náklady spojené s odpojením od 

rozvodného tepelného zařízení z důvodu změny způsobu dodávky nebo 

změny způsobu vytápění nebo vlastníci nemovitostí neumoţní drţiteli 

licence přístup k pravidelné kontrole a provádění nezbytných prací na 

zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném v jejich nemovitostech 

 nezajistí bezpečný provoz elektrické přípojky 

 provádí v ochranných pásmech bez souhlasu vlastníka zařízení stavby či 

umístí konstrukce a jiná podobná zařízení, jakoţ i uskladní hořlavé a 

výbušné látky 

 provádí bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, provádí činnosti, které by 

mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit ţivot, zdraví či majetek osob, provádí činnosti, které by 

znemoţňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 

vysazuje chmelnice a nechává růst porosty nad výšku 3 m, vysazuje trvalé 

porosty a přejíţdí vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t, porušil 

ochranné pásmo 200 m v blízkosti těţebních objektů, vodních děl a 

rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uloţení 

plynárenských zařízení, pokud v ochranném pásmu zařízení, která slouţí pro 

výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně provádí činnosti, které by 

mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu 

 pokud FO či PO zřídí zařízení napájená stejnosměrným proudem 

v bezprostřední blízkosti ochranného pásma s moţností vzniku bludných 

proudů poškozujících podzemní vedení, neupraví na svůj náklad předávací 

nebo odběrné místo pro měřicí zařízení 

 neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy 

zjištěné závady na měřicích zařízeních [4] 
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 zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, 

přepravní nebo distribuční soustavy 

 neumoţní provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy 

přístup k měřicímu zařízení  

 se nepodřídí omezení spotřeby elektřiny, plynu či tepla nebo změně dodávek 

 pokud nezajistí na své náklady připojení svého odběrného plynového 

zařízení k přepravní soustavě nebo příslušné distribuční soustavě, neřídí se 

při připojení k přepravní soustavě nebo příslušné distribuční soustavě 

pravidly provozu, neumoţní a neuhradí instalaci měřicího zařízení 

provozovateli přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je 

připojen, nezajistí přístup k měřícím zařízením provozovateli příslušné 

soustavy, ke které je připojen, neřídí se pokyny technických dispečinků, 

nepředá ústřednímu plynárenskému dispečinku údaje z technických částí 

smluv, neudrţuje odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo 

příčinou ohroţení ţivota, zdraví či majetku osob 

 neumoţní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy udrţovat volný 

pruh pozemků v lesních průsecích 

 vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční 

soustavy, anebo provozovatele přípojky  

[4]  

 

Za přestupek lze uloţit pokutu aţ do výše 100 000 Kč [4]. 
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2.2 Teoretický rozbor měření elektrické energie 

 
2.1.3 Všeobecné zásady platné pro měření elektrické energie 

 

Měřením se zjišťuje mnoţství dodané nebo odebrané činné a jalové elektřiny.   

Zákazník nebo výrobce je povinen před zahájením výstavby odběrného místa (OM) 

nebo před realizací jeho změny či úpravy, která ovlivní parametry stávajícího měření předloţit 

odpovědnému pracovníkovi projektovou dokumentaci k odsouhlasení [5].  

Mnoţství odebrané nebo dodané elektřiny je měřeno zpravidla v místě (OM), kde 

elektřina přechází ze zařízení LDS do zařízení zákazníka, a to podle údajů vlastního měřicího 

zařízení, které zákazníkovi namontuje a zapojí. Vymezení povinností zákazníků při úpravě 

odběrných  míst a podrobnosti k úhradě nákladů spojených s měřením jsou obsaţeny v PPDS. 

Distributor si vyhrazuje právo na přezkoušení správnosti zapojení měřicích transformátorů (dále 

MT) a zaplombování všech částí měřícího zařízení majících vliv na jeho správnou funkci, tj. 

elektroměrů, MT, pomocných přístrojů včetně všech svorkovnicových krytů apod., a dále všech 

neměřených částí odběrného elektrického zařízení [5].  

Měřicí souprava a zařízení pro přenos dat je majetkem distributora a zákazník na něm 

nesmí provádět ţádné úpravy ani zásahy. To se vztahuje i na opatření provedená k zajištění 

měřicího zařízení proti neoprávněným manipulacím.  Zákazník musí vytvořit podmínky k tomu, 

aby umoţnil pracovníkům distributora., provádět kontrolu, odečet, údrţbu, výměnu i odebrání 

měřicího zařízení.  Zákazník je povinen pečovat o měřicí zařízení v majetku distributora a 

zařízení pro přenos dat tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení, sledovat řádný 

chod měřicí soupravy a neprodleně ohlásit veškeré závady na měření [5].  

 

2.2.1.1 Druhy měření: 

 

Primární měření  

 

Primární měření (tj. měření na straně vyššího napětí transformátoru) pouţíváme vţdy v 

případě připojení více transformátorů nebo v případě pouţití jednoho transformátoru, obvykle o 

příkonu vyšším neţ 400 kVA [5].   

MTP jsou osazeny ve všech fázích L1, L2, L3 (zákazníci připojeni k LDS VN). MTP se 

osazují do přípojnic za podélným odpojovačem, tj. na straně zařízení zákazníka (výrobce) před 

vývodem pro jeho silový transformátor. Při napájení více přívody se MTP umístí přednostně 

tak, aby se dalo pouţít jedné sady MTP. Pokud takovéto uspořádání není moţné, můţe být 

pouţito součtové měřicí soupravy [5].  
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Pokud MTP budou umístěny uvnitř kobky (skříně) podélného odpojovače, musí být 

dveře této kobky (skříně) zaplombovány plombou (musí být konstrukčně přizpůsobeny k 

zaplombování).  MTN se umísťují v primární části zařízení zákazníka (výrobce), v samostatné 

kobce (skříni) měření, s předřazenými pojistkami (předřazeným jištěním) 2 A, pokud jiţ není 

MTN vybaven pojistkami od výrobce. Dveře kobky nebo skříně musí umoţňovat 

zaplombování. Je-li zařízení vybaveno odpojovačem napětí, musí být jeho pohon zaplombován 

v zapnuté poloze. Lze pouţít dva dvoupólové nebo tři jednopólové MTN [5].  

 

 

Sekundární měření  

 

Sekundární měření (t.j. měření na straně niţšího napětí transformátoru) pouţíváme v 

případě připojení jednoho transformátoru do maximálního příkonu 1000 kVA včetně, kdyţ 

nelze pouţít primární měření [5].  

MTP se osadí ve všech třech fázích vţdy za hlavním jističem (ve směru od silového 

transformátoru) ve vstupním poli hlavního rozvaděče nn. Při měření více vývodů ze společných 

přípojnic hlavního rozvaděče nn se MTP umístí za jističem odbočující větve pro jednotlivé 

vývody. Pro jakékoliv přístroje zákazníka (osvětlení, zásuvky, ampérmetry, podruţné 

elektroměry, ochrany nebo kompenzace účiníku) musí být vţdy osazeny samostatné MTP, které 

se umístí do měřené části přípojnic (za MTP pro fakturační měření) [5].  

Napěťový obvod pro měřící soupravu se připojí přímo z přípojnic jednotlivých fází v 

místě umístění MTP, za hlavním jištěním a před MTP obchodního měření. Střední vodič N se 

připojí z přípojnice PEN v tomtéţ poli (skříni) hlavního rozvaděče. Napěťový obvod pro 

potřeby zákazníka ve vstupním poli (voltmetry, osvětlení rozvaděče, zásuvky) musí být připojen 

aţ za MTP fakturačního [5]. 

Vstupní pole hlavního rozvaděče NN, jakoţ i všechna pole, v nichţ jsou umístěny 

měřicí soupravy, MTP pro měření v majetku dodavatele nebo v nichţ jsou neměřené části, musí 

být ze všech stran plně zakryty a odnímatelné kryty zaplombovány (musí být upraveny pro 

zaplombování) plombou [5].  

Spojovací vedení lze provést pouze plnými vodiči a to jednoţilovými izolovanými 

vodiči uloţenými v trubce (ţlabu) nebo kabelem s příslušným počtem vodičů o daném průřezu, 

materiálu a barevným označením jednotlivých ţil [5].  
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Tabulka č. 1: Připojování měřicích transformátorů (minimální průřez vodičů) [5] 

Připojování měřicích transformátorů     

Měřící okruh  do 5m délky do 20 m délky 

Proudové okruhy 2,5 mm
2
 Cu 4,0 mm

2
 Cu 

Napěťové okruhy  1,5 mm
2
 Cu 2,5 mm

2
 Cu 

 

Větší vzdálenost neţ 20 m není dovolena. Pokud by odběratel poţadoval vzdálenost 

větší, musí být projednána s pracovníkem odpovědným za vyřizování ţádosti o připojení. 

Pokud není elektroměr v jedné skříni s MTP, propojí se kabelem CYKY 7C x 4 se 

zkušební svorkovnicí umístěnou v odběratelském rozvaděči. Lze také pouţít tři kabely 

CYKY 3C x 4. Napětí se přivede do zkušební svorkovnice kabelem CYKY 5C x 2,5 (zapojí se 

4 vodiče). Ţlutozelený vodič se nezapojuje. Připojení napěťových obvodů se provede v 

zaplombované části elektroměrového rozvaděče za hlavním jističem co nejblíţe u MTP.  

Kabely se vedou bez přerušení od MTP a místa připojení napětí do zkušební svorkovnice. 

Vstupní (primární) připojovací svorky MTP se označují P1, P2, svorky výstupní 

(sekundární) se označují S1, S2 [5]. 

Tabulka č. 2: Označení začátků a konců vodičů (mezi MTP a zkušební svorkovnicí) [5] 

Označení začátků a konců vodičů   

Vodič Označení vodiče 

Přívod elektroměru L1, L2, L3 L1S1, L2S1, L3S1 

Vývod elektroměru L1S2, L2S2, L3S2 

Napěťové přívody L1N, L2N, L3N 

Střední vodič N 

 

Obvody pro řízení sazby se propojují vodičem Cu stejného průřezu jako napěťové 

obvody elektroměru. Obvod pro napájení optopřevodníku bude propojen Cu vodičem červené 

barvy a průřezu 1,5 mm
2 
[5]. 

 

2.2.1.2 Elektroměry  

 

K měření odběru popř. dodávky činné a jalové elektrické práce a výkonu v obchodním 

styku se pouţívají elektroměry, které jsou dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném 

znění stanovená měřidla [5].  

U zákazníků s měřením v napěťové úrovni VN i NN se pouţívají třísystémové 

čtyřvodičové elektroměry.  

Třída přesnosti pouţitých elektroměrů pro sekundární měření a primární měření VN, 

VVN je stanovena vyhláškou 218/2001 Sb. v platném znění [5].  
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Údaje naměřené a poskytované elektroměrem zpravidla zohledňují převody připojených 

MT. Pokud je v odůvodněných případech nutné pro určení správné naměřené hodnoty násobit 

údaje elektroměru násobitelem N, je jeho hodnota uvedena na štítku elektroměru [5].  

Do napěťových přívodů statických elektroměrů je nutno instalovat pojistkové odpínače 

s pojistkou 2 A a dostatečnou vypínací schopností. (např. typ OPV-10 výrobce OEZ Letohrad). 

Odpínač musí být umístěn před zkušební svorkovnicí, v její blízkosti [5].  

Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu o minimálním průřezu 

6 mm
2
. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu 16 mm

2
. Svorka středního vodiče 

elektroměru se propojí se svorkovnicí N nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. 

průřezu 4 mm
2
 [5]. 

Tabulka č. 3: Označení a popis přívodních a vývodových vodičů elektroměrového 

rozvaděče [5] 

Označení přívodních a vývodových vodičů 
 

Název vodiče Označení vodiče 

Přívod do elektroměru L1P, L2P, L3P 

Vývod z elektroměru L1, L2, L3 

Střední vodič N 

Tabulka č. 4: Barevné značení vodičů [5] 

Barevné značení vodičů   

Název vodiče Barevné izolace 

Fázový vodič 1 fáze(L1) Hnědá 

Fázový vodič 2 fáze (L2) Černá 

Fázový vodič 3 fáze (L3) Šedá 

Společný ochranný a střední vodič (PEN) Ţlutozelený 

Ochranný vodič (PE) Ţlutozelený 

Střední vodič (N)  Světlehnědý 

 

 

2.2.1.3 Měřicí transformátory proudu a napětí  

 

Měření u zákazníků kategorie A, B a u výrobců se provádí vţdy s pouţitím MTP a při 

primárním měření také MTN. MT jsou podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném 

znění stanovená měřidla, musí být schváleného typu a úředně ověřeny. To znamená, ţe budou 

opatřeny úřední značkou a letopočtem (min. posledním dvojčíslem letopočtu) posledního 

ověření.  MT jsou v majetku provozovatele odběrného elektrického zařízení.  Převod MTP určí 

odpovědný pracovník dodavatele na základě rezervovaného příkonu (dříve technického 

maxima) v projektové dokumentaci, předloţené zákazníkem. Pozdější změna rezervovaného 
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příkonu můţe být důvodem k výměně MTP. Převod MTN (primární měření) určí dodavatel 

podle hladiny napětí, na kterou je zákazník (výrobce) připojen. Jmenovitý primární proud 

měřicích transformátorů proudu se při návrhu vybere z následující řady: 

100,125,150,200,250,300,400, 500,600,750,1000 A [5]. 

Do oběhu lze uvést pouze měřidlo, jehoţ typ byl schválen. Pouţívat lze stanovené 

měřidlo jen s platným ověřením a nepoškozenou úřední značkou měřidla. Z uvedeného vyplývá, 

ţe po celou dobu uţívání MT odpovídá jeho vlastník za úřední značku měřidla (její 

neporušenost). V případě ověřovacího listu nebo jednorázového uznání ověření ÚNMZ 

odpovídá vlastník za jeho trvalou archivaci pro případ nutnosti jeho předloţení, včetně 

zachování neporušenosti výrobního štítku MT, k němuţ se ověřovací list vztahuje. V případě 

neúmyslného poškození úřední značky (nátěry, apod.) je vlastník měřicího zařízení povinen 

zajistit nové ověření.  Podle zákona o metrologii 505/1990 Sb. § 23 můţe Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uloţit pokutu aţ do výše 1 000 000 Kč subjektu, 

který:  

 uvedl do oběhu měřidlo, jehoţ typ nebyl schválen  

 pouţil stanovené měřidlo bez platného ověření  

 pozměnil nebo poškodil úřední značku měřidla  

 

Pro obchodní měření musí být pouţito samostatného jádra MTP (první jádro) a 

samostatného vinutí MTN [5].  

 

Tabulka č. 5: Minimální hodnoty převodů a tříd přesnosti [5] 

tp  převod  

vvn  MTP  0,2S  x/1(5) A  

MTN  0,2  110000/V3 / 100/V3 V  

vn  MTP  0,5S  x/5 A  

MTN  0,5  x/V3 / 100/V3 V pro jednopólově izolované MTN  
x/V3 / 100/3 V pro dvoupólově izolované MTN v Aronově 
zapojení  

nn  MTP  0,5S  x/5 A  

MTN  -  -  

 

 

Provedení „S“ je vyţadováno u odběrů (dodávky) kde dochází ke značnému kolísání 

zatíţení v čase. U odběrů s rovnoměrným diagramem je pouţití MTP ve třídě „S“ doporučeno.  

V soustavě vn bude měření ve všech fázích L1,L2,L3 [5].  

Jmenovitá zátěţ MTP a MTN musí být volena s ohledem na spotřebu měřicích přístrojů, 

zapojených v sekundárním obvodu a ztráty, způsobené spojovacím vedením. Skutečná zátěţ 

MT musí být v rozsahu 25-100% jmenovité zátěţe jádra (vinutí) včetně ztrát na vinutí [5].  
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Dodavatel nedovoluje pouţívat vyšší jmenovité zátěţe neţ 10 VA, pokud není 

výpočtem prokázána vyšší hodnota.  Na sekundární obvod měřicího vinutí MTN nelze připojit 

přístroje zákazníka (výrobce).  Do sekundárního obvodu měřicího vinutí MTP, slouţící pro 

měření v majetku dodavatele není dovoleno připojovat jiné přístroje (ampérmetry, wattmetry). 

Zejména není dovoleno pouţívat měřicí vinutí (jádro) k napájení ochran. Pokud jsou 

instalovány vícejádrové MTP, musí být smyčka nevyuţívaného sekundárního vinutí (jádra) 

spolehlivě uzavřena [5].  

 

2.2.1.4 Spojovací vedení  

 
Spojovací vedení (majetek zákazníka, výrobce) mezi MTP, MTN se zkušební 

svorkovnicí v rozvaděči nebo skříni měření bude provedeno bez přerušení v celé délce a bude 

chráněno např. v pancéřové trubce, ocelové hadici nebo v jiném rovnocenném provedení. Pokud 

je nutno z konstrukčního hlediska pouţít svorkové spoje, musí být spoje uzpůsobeny k 

spolehlivému zaplombování.  Spojovací vedení můţe být provedeno měděnými izolovanými 

vodiči nebo kabelem, např. CYKY a vedeno odděleně zvlášť pro MTP a MTN. Barvy vodičů 

musí odpovídat příslušné technické normě.  

Minimální průřezy pro převod x/1 A je 2,5 mm
2
 [5] 

 

Tabulka č. 6: Minimální průřezy pro převod x/5 A [5] 

 

do 5 m délky  proudový okruh  2,5 mm
2 

Cu  

napěťový okruh  1,5 mm
2 

Cu  

do 20 m délky  proudový okruh  4 mm
2 

Cu  

napěťový okruh  2,5 mm
2 

Cu  

do 60 m délky  proudový okruh  6 mm
2 

Cu  

napěťový okruh  4 mm
2 

Cu  

 

Soustava VN:  

Uloţení kabelů od MTN musí odpovídat ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.2.3. Průřez bude 

navrţen na základě délky vodičů a připojené zátěţe s ohledem na dovolený úbytek 

napětí max. 0,2 %.  

Soustava NN:  

Napětí se měří přímo ve třech fázích. Propojení připojovacích bodů se zkušební 

svorkovnicí ZS1b v USM bude provedeno vodiči podle tab. 6.  

[4] 
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2.2.1.5 Rozvaděče a skříně měření  

 

Elektroměrová souprava nebo elektronický elektroměr se doporučuje umístit do 

samostatného rozvaděče nebo skříně měření – typové skříně USM nebo SM. Pouţitý typ musí 

být schválen odpovědným pracovníkem dodavatele. Před rozvaděčem nebo skříní měření musí 

být volný prostor o hloubce alespoň 800 mm s rovnou plochou. Střed elektroměru má být ve 

výšce asi 1500-1700 mm od podlahy nebo upraveného terénu. V technicky zdůvodněných 

případech (např. je-li více přístrojů nad sebou) mohou být středy okének elektroměrů ve výši 

700-1700 mm od podlahy. Skříně měření musí být umístěny tak, aby bylo moţné provést plné 

otevření vnějších dveří skříně i výklopného panelu. Rozvaděče a měřicí skříně musí být v 

provedení, které vyhovují prostředí, ve kterém jsou umístěny. Krytí rozvaděčů a skříní musí 

odpovídat vnějším vlivům podle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51. Měřicí a 

telekomunikační přístroje se umísťují odděleně od ostatních prvků měřicí soupravy. Pro jejich 

montáţ musí být na panelu v rozvaděči nebo ve skříni měření dostatečné místo [5].  

 V zadní části pole panelového rozvaděče za výklopným panelem (ne zezadu) se 

umisťují pojistkové odpínače, zásuvky 230 V AC a ostatní prvky instalace. Můţe zde být 

umístěna zkušební svorkovnice, pokud se nevejde na přední panel. Zadní část panelového 

rozvaděče musí být uzavíratelná a přizpůsobená k zaplombování.  Telefonní zásuvku pro 

modem se doporučuje umístit vně v bezprostřední blízkosti skříně, která musí být uzpůsobena 

pro zataţení telefonní přípojky pro modem. V případě, kdy je skříň měření umístěna na veřejně 

přístupném místě se telefonní zásuvka osadí do skříně na zadní panel [5].  

Pokud jsou všechny prvky měřicí soupravy umístěny v jednom prostoru rozvaděče 

(rozvodnice) nebo skříně měření musí být části s neměřenou elektřinou opatřeny 

plombovatelnými kryty.  Typizované skříně měření jsou vnitřně odlišně zapojeny pro 

sekundární a primární měření.  Skříně měření se umisťují přednostně mimo prostor vn, nejlépe v 

prostoru rozvodny nn [5].  

 

Umístění měřícího zařízení 

 
Měřící zařízení se zásadně umisťuje do elektroměrových rozvaděčů na elektroměrové 

desky nebo do společných rozvaděčů s přístroji pro rozvod za elektroměrem. V tomto případě 

musí být rozvaděč k tomuto účelu zkonstruován a typově schválen. Elektroměrová část a 

podruţný rozvaděč musí být konstrukčně i opticky odděleny. Dále pro účely tohoto materiálu 

jen "elektroměrový rozvaděč" [5].  
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V bytových domech se umisťuje elektroměrové rozvaděče na chodbě nebo na schodišti 

(nikoliv na rameni schodiště). Odbočení od hlavního domovního vedení je realizováno pro 

kaţdé odběrné místo samostatnou odbočkou od hlavního domovního vedení [5]. 

U rodinných domů, které nemají charakter vícebytových domů, garáţí, rekreačních 

objektů se umísťují elektroměrové rozvaděče vně objektu na trvale veřejně přístupném místě. 

Pokud bude objekt situován na nepřístupném pozemku, umisťuje se rozvaděč na hranici 

pozemku do pilíře v oplocení, případně na hranici pozemku v místě veřejně přístupném z vnější 

strany pozemku. Otevírání dvířek elektroměrové rozvaděče pak musí být umoţněno z vnější 

přístupné strany pozemku [5].  

V zahrádkářských a chatových koloniích, v řadových garáţích apod. je vhodné 

soustředit elektroměry pro několik odběratelů do jednoho skupinového elektroměrového 

rozvaděče umístěného na veřejně přístupném, instalovaném co nejblíţe k místu napojení na 

distribuční síť nn. Umístění elektroměrového rozvaděče pro tyto objekty bude stanoveno ve 

stanovisku k ţádosti o zřízení nového odběrného místa resp. zvýšení rezervovaného příkonu pro 

odběrné místo [5]. 

Pro provozovny, obchody apod. se umístění elektroměrových rozvaděčů stanoví 

individuálně ve stanovisku k ţádosti o připojení podle charakteru odběrného zařízení, 

přístupnosti měření a moţného vzniku škod při zásahu do zařízení nepovolanou osobou.  

Způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny u atypických případů určují 

pracovníci dodavatele.  

Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry 

(viz. ČSN 33 2130) [5].  

Před elektroměrovým rozvaděčem (přede dveřmi rozvaděče) musí být volný prostor o 

hloubce minimálně 800 mm s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem. Střed 

elektroměru má být ve výšce 1500 - 1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu. 

V technicky zdůvodněných případech (např. je-li více elektroměrů nad sebou) mohou být středy 

elektroměrů ve výši 700 - 1700 mm od podlahy [5].  

Při umístění elektroměrového rozvaděče v oplocení (pilíři) mohou být středy 

elektroměrů a sazbových spínačů níţe neţ 1500 mm. Spodní hrana rozvaděče umístěného vně 

objektu musí být minimálně 600 mm nad úrovni definitivně upraveného terénu [5].  

Provedení elektroměrových rozvaděčů 

 
Veškerá měřící místa definována v tomto materiálu musí být provedena v soustavě dle 

ČSN 33 2000-3: 

 a) TN-C (přívod), TN-C případně TN-C-S (vývod) nebo 

b) TT - přívod i vývod 

[5] 
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Třífázové elektroměry musí být připojeny na správný sled fází (L 1, L2, L3).  

Provedeni elektroměrových rozvaděčů musí splňovat bezpečnostní předpisy dané ČSN, 

zvláště pak opatřeni k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem a musí mít vhodnou 

protikorozní ochranu. Pro připojení odběrného místa ze sítí dodavatele smí být pouţit jen 

elektroměrový rozvaděč, který je ve shodě s příslušnými normami, je vybaven dokumentací dle 

zákona č. 102/ 2001 Sb. (v platném znění) a musí být k němu vydáno prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb. (v platném znění) [5]. 

Pro přímé měření je moţné pouţít typizované lisované elektroměrové desky podle 

ČSN 35 7020. Pro jednofázové elektroměry se povolují desky s rozměrem 225x300 mm pro 

třífázové elektroměry desky s rozměrem 450x450 mm [5].  

 

 

Tabulka č. 7: Minimální rozměry (v mm) rozvaděčů pro montáţ elektroměrů a sazbových 

spínačů (přijímačů HDO) [5] 

 

Potřebná místa pro elektroměry a spotřebiče Šířka Výška Hloubka 

Elektroměr jednofázový 180 300 160 

Elektroměr třífázový 200 400 160 

Sazbový spínač (přijímač HDO) 200 300 160 

 

Elektroměrové rozvaděče musí být z hlediska bezpečnosti připraveny pro montáţ 

starších měřidel v provedení třídy ochrany I. V případě montáţe měřidel v provedení třídy 

ochrany II se ochranný vodič nepřipojí [5]. 

Vybavení elektroměrových rozvaděčů 

 
V elektroměrovém rozvaděči, v části určené pro osazení měřícího zařízení je povoleno 

umístit pouze přístroje pro obchodní měření spotřeby a operativní nebo programové řízení 

třífázového nebo jednofázového odběru.  

 hlavní jistič před elektroměrem  

 proudový chránič - standardně v sítích TT a ve zvláště odůvodněných 

případech a po předchozím odsouhlasení dodavatele i v síti TN  

 jistič sazbového spínače  

 svorkovnice vodičů PEN (pro síť TN), samostatné svorkovnice vodičů PE a 

N (pro síť TT) 

 měřicí transformátory proudu, zkušební svorkovnice [6] 

Tyto výše uvedené přístroje hradí odběratel a jsou jeho majetkem [6]. 
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Tyto přístroje zajišťuje dodavatel a jsou jeho majetkem. 

 Elektroměr  

 Sazbový spínač (přijímač HDO) 

 Případně další příslušenství slouţící pro účely obchodního měření  

[6] 

Přístroje pro rozvod za elektroměrem, spínací přístroje, pomocná relé a stykače pro 

ovládání obvodů jednotlivých elektrických spotřebičů pro vytápění a ohřev teplé uţitkové vody 

musí být instalovány mimo elektroměrový rozvaděč (část měření). Nejčastěji jsou instalovány v 

samostatném podruţném rozvaděči (rozvodnici), nebo společném elektroměrovém rozvaděči 

mimo část měření [6].  

Elektroměrový rozvaděč musí být uzavíratelný, dveře rozvaděče budou vybaveny 

typizovanými rozváděčovými zámky, přednostně se doporučuje zámek na tmavý klíč 6x6 mm.  

Rozvaděče a měřící místa s elektroměrovou deskou musí být v provedení, které 

vyhovuje vnějším vlivům dle ČSN 33 2000-3, působící v daném prostoru. Elektroměrové 

rozvaděče a elektrorozvodná jádra s dveřmi, po jejichţ otevření nejsou přístupné ţivé části, 

musí mít po uzavření dveří krytí alespoň IP 40 v normálních IP 43 ve venkovních prostorách, po 

otevření dveří krytí alespoň IP 20 v normálních i venkovních prostorách. U měřících míst 

umístěných u komunikace, je nutno dodrţet krytí IP 44 [6].  

Elektroměrový rozvaděč misí umoţnit snadnou montáţ elektroměrů a sazbových 

spínačů (přijímačů HDO). Rozvaděče budou vybaveny posuvnými upevňovacími šrouby 

zajištěnými proti otáčení a vypadnutí. Šrouby a matice musí mít vhodnou protikorozní ochranu. 

Umístění přepěťové ochrany se provede mimo elektroměrový rozvaděč (část měření). 

Umisťovat přepěťové ochrany typu T1 (dříve "B") v neměřené části elektrické instalace je 

moţné pouze na základě souhlasu dodavatele a je-li to nezbytně nutné k realizaci celkové 

koncepce zón bleskové ochrany v celém objektu.  

Provedení části měření elektroměrového rozvaděče bude takové, aby elektroměr a 

sazbový spínač nebyly zakryty krycím plechem [6].  
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Zajištění elektroměrového rozvaděče proti neoprávněné manipulaci 

 
Elektroměrový rozvaděč je zajištěn proti neoprávněné manipulaci v neměřených částech 

předepsanou plombou. Plombování provede příslušný pracovník dodavatele popřípadě pověřená 

třetí osoba [6]. 

Porušení plomb nezbytné pro provádění elektroinstalačních a revizních prací musí být 

předem prokazatelně oznámeno příslušnému pracovníkovi dodavatele. Stejným způsobem musí 

být oznámeno i ukončení prací a porušení plomb při odstraňování havárií přístrojů v neměřeném 

rozvodu [6]. 

 

V elektroměrovém rozvaděči musí být připraveny k zaplombování následující přístroje: 

 přívod a vývod jističe před elektroměrem, popř. i svorkovnice odbočky od 

hlavního domovního vedení 

 přívod a vývod proudového chrániče, pokud je před elektroměrem zapojen 

 přívod, vývod a zapnutá poloha jističe sazbového spínače 

 svorkovnice vodičů PEN, popř. svorkovnice vodičů PE a N 

 u nepřímého měření zkušební svorkovnice a svorkovnice s měřícími 

transformátory proudu 

 ostatní části rozvodů, kudy prochází neměřená instalace [6] 

Kryt elektroměru je zaplombován cejchovanými plombami, pracovník dodavatele, 

případně pověřený pracovník provádějící práce v elektroměrovém rozvaděči zaplombuje kromě 

vyjmenovaných přístrojů a částí které svorkovnice elektroměru a sazbového spínače 

(přijímače HDO) [6]. 

Pro přímé měření je moţné pouţít i typizované lisované elektroměrové desky. K 

upevnění desky musí být pouţit šroub pod krytem svorkovnice elektroměru. Pro umístění 

ostatních přístrojů odběratele se mohou pouţít přístrojové desky. V případě umístění hlavního 

jističe, chrániče či ochranné svorkovnice na přístrojové desce, musí být upevňovací šrouby 

těchto přístrojových desek uzpůsobeny pro zaplombování, a to nejméně dva na jednu 

přístrojovou desku, diagonálně umístěné [6].  

Je vhodné umístit hlavní jistič, proudový chránič (je-li pouţit) a jistič sazbového 

přijímače pod společný plombovatelný kryt [6]. 
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2.2.1.6 Sazbový spínač (přijímač HDO) 

 

Ke kaţdému dvoutarifnímu elektroměru musí být osazen samostatný sazbový spínač 

(přijímač HDO). Skupinové ovládání více odběrných míst povoleno.  

V systémech s blokováním ohřevu TUV, akumulačního nebo přímotopného vytápění, 

jsou silové obvody těchto soustav ovládány výkonovými stykači. Sazbový spínač přes své 

spínací kontakty řídí příslušnou cívku stykače. Ovládací obvod (spínací kontakty sazbového 

spínače a ovládací cívky daného stykače) budou jištěny jističem o jmenovité hodnotě obvykle 

do 2 A a to pro kaţdý stykač (ovládací obvod)zvlášť [6]. 

Obvody sazbového spínače (přijímače HDO) se propojují plným vodičem Cu o průřezu 

1,5 mm
2 
[6]. 

Tabulka č. 8: Označení ovládacích vodičů návlečkami [6] 

Označení ovládacích vodičů   

Název vodiče Označení vodiče 

Stykač ohřevu teplé uţitkové vody TUV 

Stykač přímotopného vytápění PV 

Stykač akumulačního vytápění AKU 

Stykač tepelného čerpadla TC 

Tarif (cívka elektroměru) TAR 

 

 

2.2.1.7 Zkušební svorkovnice  

 

Zkušební svorkovnice musí být osazena u všech druhů nepřímých měření. Je určena pro 

elektrická zařízení, kde je poţadována výměna nebo kontrola měřicích přístrojů během provozu 

(při odpojování nebo připojování elektroměrů v sekundárních obvodech proudových a 

napěťových transformátorů). Zkušební svorkovnice se montuje v blízkosti elektroměru, vţdy ve 

vodorovné poloze tak, aby napěťové propojky v poloze rozpojení spadly dolů (viz schémata 

zapojení). Preferujeme kompaktní, nerozebíratelné svorkovnice (např. ZS1A resp.ZS1B) [6].  
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2.1.4 Základní typová schémata elektroměrových rozvaděčů 

2.1.4.1 Schéma zapojení měření s jednofázovým jednosazbovým elektroměrem 

 

Obrázek č. 4: Schéma zapojení měření s jednofázovým jednosazbovým 
elektroměrem [7] 

 

2.1.4.2 Schéma zapojení měření s třífázovým jednosazbovým elektroměrem 

 

Obrázek č. 5: Schéma zapojení měření s třífázovým jednosazbovým 

elektroměrem [7] 

 

 

Další moţné varianty zapojení měření s jednofázovým a třífázovým elektroměrem 

(viz příloha č. 3). 
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2.1.4.3 Schéma zapojení nepřímého třífázového měření proudu nad 80A 

třífázovým elektroměrem a spínačem sazby 

 

Obrázek č. 6: Schéma zapojení nepřímého třífázového měření [7] 

 

Poznámka: 

V provozním stavu měřícího zařízení jsou dotaţeny tmavě vyznačené šrouby, tj. jsou 

vodivě propojeny svorky vodičů 3-4, 7-8, 11-12. Musí být povoleny proudové šrouby vodičů 2, 

6 a 10. Při dotaţení je proudový obvod přerušen (obvod je zkratován v manipulační svornici) a 

elektroměrem neprotéká ţádný proud [7]. 

U napěťových svorek 1, 5, 9, 13 musí dojít k propojení všech šroubů pohyblivým 

propojovacím páskem, aby bylo zajištěno napětí na svorkách elektroměru. Při zapojení 

(vysunutí) pohyblivého propojovacího pásku dojde k propojení napěťového obvodu elektroměru 

a elektroměr je bez napětí [7]. 
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2.3 Teorie výpočtu neoprávněného odběru 

 
2.2.1 Vyhláška 51/2006 Sb. o Podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

 

Stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst 

konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s 

připojením a se zajištěním poţadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob 

výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny [8]. 

 

Rezervovaný příkon-je hodnota elektrického příkonu v předávacím místě přenosové 

soustavy v MW v základním zapojení, sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na 

základě poţadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v 

předávacím místě, nebo hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční 

soustavy na základě poţadovaného příkonu pro odběrné místo v kW na hladině velmi vysokého 

nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A 

na hladině nízkého napětí. 

 

Rezervovaný výkon-hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předacím 

místě přenosové nebo distribuční soustavy v MW v základním zapojení sníţená o hodnotu 

vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla. 

 

Technické maximum-u odběratelů kategorií A a B hodnota průměrného 

čtvrthodinového elektrického příkonu, kterou při odběru elektřiny nelze překročit. 

 

Konečná spotřeba-přeměna elektrické energie v jinou formu energie, vyuţití elektrické 

energie k měření, přenosu a zpracování dat a ostatním účelům v souladu s českou technickou 

normou. 

 

Místo připojení-místo v přenosové nebo distribuční soustavě, v němţ je zařízení 

připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím přípojky a 

domovní instalace. 

 

Odběrné zařízení-odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka slouţící pro 

konečnou spotřebu elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, a to 

přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace. 

 

Zařízení-výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné zařízení. [8] 
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Ţadatel-fyzická nebo právnická osoba, která ţádá o připojení zařízení k přenosové 

nebo distribuční soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího 

zařízení, a která je oprávněna zařízení uţívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za 

ţadatele se povaţuje rovněţ fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí 

provést výstavbu výrobny elektřiny nebo jiného zařízení. 

[8] 

 

Odběratelé se dělí do kategorií podle úrovně napětí distribuční soustavy, na které je jejich 

odběrné zařízení k distribuční soustavě připojeno: 

 

 odběratel kategorie A pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi 

fázemi vyšším neţ 52 kV 

 odběratel kategorie B pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi 

fázemi od 1 kV do 52 kV včetně 

 odběratel kategorie C pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi 

fázemi do 1 kV včetně, pokud odběr neslouţí k účelu uvedenému u 

odběratelů kategorie D 

 odběratel kategorie D pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi 

fázemi do 1 kV včetně, který slouţí pouze k uspokojování jeho osobních 

potřeb a osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti [8] 

 

Odběrným místem u odběratelů kategorií A a B je elektrické odběrné zařízení 

odběratele v samostatném, prostorově uzavřeném a elektricky trvale propojeném celku 

nacházející se na souvislém pozemku. 

 Odběrným místem u odběratelů kategorií C a D je odběrné zařízení jednoho odběratele, 

jehoţ odběr je měřen jedním měřicím zařízením [8]. 

 

 

Úhrada placená ţadatelem za zajištění rezervovaného příkonu nebo zvýšení hodnoty 

rezervovaného příkonu je stanovena: 

 

 pro odběratele kategorie A částkou 20 000 Kč za odběrné místo 

 pro odběratele kategorie B částkou 10 000 Kč za odběrné místo 

 pro odběratele kategorie C nebo D částkou 1 000 Kč za odběrné místo 

[8] 
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Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její náhrady 

Při neoprávněném odběru elektřiny se skutečně vzniklá škoda stanovuje na základě 

provozovatelem přenosové nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy změřených 

nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny [8]. 

V případech, kdy nelze skutečně vzniklou škodu stanovit, a provozovatel přenosové 

nebo distribuční soustavy se s konečným zákazníkem nedohodne jinak, stanoví se výše škody 

výpočtem [8]. 

Pro stanovení výše škody se nejprve vypočte denní mnoţství neoprávněně odebrané 

elektřiny, přičemţ: 

 

a) v síti zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se 

 pouţije hodnota účiníku rovna jedné 

 za maximální hodnotu elektrického příkonu pouţije sjednaná hodnota 

rezervované kapacity v MW pro připojení zařízení k přenosové soustavě 

nebo v kW pro připojení zařízení k distribuční soustavě; pokud nelze 

pouţít sjednanou hodnotu rezervované kapacity, pouţije se za maximální 

hodnotu elektrického příkonu součet jmenovitých výkonů všech 

vyuţívaných transformátorů v daném odběrném místě 

 maximální hodnota elektrického příkonu podle předchozího bodu vynásobí 

dobou vyuţití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna jiná doba vyuţití 

[8] 

b) v síti nízkého napětí se 

 za maximální hodnotu elektrického příkonu pouţije jmenovitá hodnota 

nejslabšího předřazeného jisticího prvku omezujícího velikost odebíraného 

příkonu, kterým je hlavní jistič před elektroměrem nebo jištění v hlavní 

domovní pojistkové nebo hlavní domovní kabelové skříni sníţené o jednu 

úroveň z typové řady jmenovitých proudových hodnot, při vyuţití 

maximálního odebíratelného příkonu na 60 %  [8] 

 v případě, ţe není moţné stanovit maximální hodnotu elektrického příkonu 

postupem podle předchozího bodu, pouţije ke stanovení maximální 

hodnoty elektrického příkonu průřez nejslabšího vodiče umoţňujícího 

neoprávněný odběr při vyuţití maximálního odebíratelného příkonu na 

50 % 

 maximální hodnota elektrického příkonu podle předchozích dvou bodů 

vynásobí dobou vyuţití  8 hodin, pokud nebyla zjištěna doba vyuţití delší 

[8] 



45 

 

Mnoţství neoprávněně odebrané elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se 

stanoví vynásobením denního mnoţství neoprávněně odebrané elektřiny stanovené podle 

předchozího odstavce a počtem dnů, po které neoprávněný odběr trval. Pokud provozovatel 

přenosové nebo distribuční soustavy nezjistí jinou dobu trvání neoprávněného odběru, má se za 

to, ţe neoprávněný odběr trval ode dne následujícího po provedení posledního pravidelného 

odečtu spotřeby elektřiny do dne zjištění neoprávněného odběru [8]. 

Výše škody vzniklé provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy se stanoví 

oceněním mnoţství neoprávněně odebrané elektřiny cenami v souladu s cenovým rozhodnutím 

platným v době uskutečnění neoprávněného odběru, přičemţ: 

 

 silová elektřina se ocení pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky 

 ostatní regulované ceny se stanovují s ohledem na napěťovou hladinu a charakter 

odběru v daném místě odběru 

 [8] 

 

Vypočtená výše vzniklé škody se dále zvyšuje o náklady vynaloţené na nápravu 

důsledků neoprávněného odběru, zejména náklady vynaloţené na zjišťování neoprávněného 

odběru a jeho přerušení, a náklady na následné obnovení dodávky elektřiny [8]. 

 

Podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřicím zařízení a 

v případě odmítnutí přístupu k měřicímu zařízení 

Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového 

charakteru, ţe nelze stanovit mnoţství odebrané elektřiny, určí se toto mnoţství podle 

výše spotřeby ve srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němţ 

byla spotřeba řádně měřena [8].  

Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se mnoţství odebrané elektřiny: 

 výpočtem na základě zkušebního protokolu vypracovaného osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu 

 podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a při srovnatelném 

charakteru odběru, v němţ byl odběr elektřiny řádně měřen 

 dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období [8] 
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Pokud vlivem poruchy v odběrném zařízení nebo poruchy způsobené konečným 

zákazníkem na měřicím zařízení dojde k omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce 

elektřiny, obnoví provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě oznámení 

konečného zákazníka o odstranění poruchy na odběrném nebo měřicím zařízení přenos nebo 

distribuci elektřiny ve lhůtě podle zvláštního právního předpisu. Náklady spojené s obnovením 

přenosu nebo distribuce elektřiny hradí konečný zákazník [8]. 

  Neumoţní-li konečný zákazník přístup k měřicímu zařízení za účelem pravidelného 

odečtu spotřeby elektřiny ani po písemném vyrozumění, vyúčtuje se spotřeba elektřiny na 

základě odečtu spotřeby elektřiny poskytnutého konečným zákazníkem nebo podle spotřeby v 

minulém srovnatelném období nebo podle hodnot sjednaných na příslušné období [8]. 
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2.2.2 Princip činnosti elektroměru 

 
Elektroměry měří elektrickou energii, tj. práci elektrického proudu. Práci stejnosměrného 

proudu ve starých stejnosměrných sítích měřily elektroměry obsahující stejnosměrný motorek a 

počitadlo. Při měření spotřeby elektrické energie ve střídavých jednofázových i trojfázových 

sítích se pouţívají indukční elektroměry pro měření činné energie W. Pohon (střídavého) 

indukčního elektroměru má podobný princip jako asynchronní motory s kotvou nakrátko [9]. 

.  

Dnes se pouţívají elektroměry pro měření práce střídavého proudu a dělí se na: 

 elektroměry pro měření činné energie 

 elektroměry pro měření jalové energie 

 více sazbové elektroměry 

 měřidla pro měření maximální spotřeby 

 

Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: 

 indukční elektroměry 

 elektronické impulzní elektroměry 

[9] 

 

Elektroměry pro měření činné energie 

 

Při měření spotřeby elektrické energie ve střídavých jednofázových i trojfázových sítích 

se pouţívají indukční elektroměry pro měření činné energie W. Indukční elektroměr je sloţen 

z měřícího ústrojí, počítacího strojku a svorkovnice. Pohon (střídavého) indukčního elektroměru 

má podobný princip jako asynchronní motory s kotvou nakrátko. Ve vzduchové mezeře mezi 

póly dvou magnetických systémů (obr. 7) se otáčí hliníkový kotouč, poháněný vířivými proudy. 

Proudovou cívkou pod kotoučem na dvouramenném jádře protéká měřený proud. Nad 

kotoučem je trojsloupkové jádro s napěťovou cívkou. Napěťová cívka má díky uzavřenému 

ţeleznému jádru oproti proudové cívce velkou indukčnost, a proto je při činné zátěţi sítě mezi 

magnetickými toky obou cívek fázový posun téměř 90 °. Tyto magnetické toky vytvářejí 

podobně jako v jednofázovém indukčním motoru točivé magnetické pole, které otáčí kotoučem, 

kterým protékají vířivé proudy. Točivý moment je úměrný proudu v proudové cívce, tedy v 

měřené síti odběratele elektrické energie [1,9]. 
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Obrázek č. 7: Měřicí soustava indukčního jednofázového elektroměru [9] 

 
 

Brzdicí magnet vytváří v kotouči vířivé proudy, které zabraňují tomu, aby se točil 

rychleji, neţ to odpovídá odebíranému proudu a aby se setrvačností netočil i při poklesu nebo 

zastavení průtoku proudu. Otáčející se kotouč pohání bubínkové mechanické počitadlo s 

takovým (šnekovým) převodem, ţe údaj na počitadle odpovídá spotřebě elektrické energie 

v kWh. Konstanta elektroměru Cz (nebo k) udává, kolik otáček kotouče odpovídá 1 kWh a pro 

jednofázově bytové elektroměry bývá k = 375 a pro trojfázové elektroměry k = 75 r/kWh 

(75 otáček (rotaci) na 1 kWh). Pomocí této konstanty můţeme vypočítat odebíraný výkon 

zapnutého spotřebiče. Typ elektroměru (počet měřicích ústrojí), např. trojfázového s 3 ústrojími 

(obr. 8) je označen značkou (např. jedna svislá čárka s krouţkem dole při jednom ústrojí) [9]. 

 

 

Obrázek č. 8: Zapojení elektroměrů [9] 
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Trojfázový elektroměr pro 4 vodičovou síť má tři magnetická ústrojí působící na tři 

nebo dva hliníkové kotouče na společné ose. 

Více sazbový např. dvousazbový elektroměr má dvě počitadla, jejichţ pohon se přepíná 

pomocí diferenciálního soukolí. Přepínání spouští buď spínací hodiny nebo centrálně vysílaný 

signál v oblasti tónových kmitočtů, šířený po vedení rozvodu. Měřidlo pro měření maximální 

spotřeby určí největší zatíţení (průměrnou spotřebu) během nastaveného časového rozpětí, např. 

během 15 minut (nikoliv největší krátkodobý odběr např. během rozběhu motoru). 

Elektroměry s měřením výkonu. Přístroj měří v nastaveném období např. 96 hodin (4 dnů) 

největší průměrný hodinový výkon (v kW) odpovídající energii odebrané za 1 h v kWh. Tato 

měření jsou důleţitá při analýze příčin přetěţování sítě a dodrţování odběrových diagramů 

velkými odběrateli [9]. 

Elektroměry pro měření jalové energie se vyrábějí výhradně jako trojfázové a jejich 

zapojení do obvodu je podobné jako zapojení wattmetrů pro měření jalového výkonu. Měření je 

důleţité u velkých odběratelů, kteří jsou povinni kompenzovat jalový výkon. 

Elektroměry (i jejich měřicí transformátory) se musí úředně kontrolovat (podobně jako váhy v 

obchodech) podle normy ČSN 35 6110 v intervalech několika let v metrologických 

laboratořích. Po kontrole a případném seřízení je měřicí systém zaplombován. U zákazníka je 

pak pracovníkem distribuční organizace dodavatele elektrické energie zaplombován kryt 

přívodních svorek [9]. 

 

 

Elektronické impulzní elektroměry 

Měření spotřeby zde nevychází z počtu otáček rotoru (kotouče) indukčního motorku, ale 

z počtu impulzů elektronického wattmetrů a konstanta elektroměru se udává v impulzech na 

1 kWh [9].  

 

Přístroje mají mnoho funkcí, např.: 

 

 měření maximální spotřeby 

 více sazbové měření 

 ukládání časového odběrového diagramu do paměti 

 komunikace s počítačem 

 datová komunikace po rozvodné síti 

[9] 
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Obrázek č. 9: Blokové schéma elektronického impulzního elektroměru [9] 

 
 

Přizpůsobovací členy pro vytvoření činných a jalových sloţek napětí. Síťové napětí a 

odebírané proudy jsou transformovány na hodnoty vhodné k elektronickému zpracování. 

Převodník proudu na napětí. Převodník vytváří napěťový signál přímo úměrný proudu. 

Násobička. Zesilovač, vytvářející proudový signál, úměrný součinu vstupních napěťových 

signálů, které reprezentují napětí a celkový proudový odběr, vytváří proudový signál úměrný 

činnému výkonu [9]. 

Převodník proudu na kmitočet. Převodník generuje impulzní signály, jejichţ kmitočty 

jsou úměrné činnému a jalovému výkonu odebíraných přes elektroměr. Údaj počitadla odebrané 

elektrické energie je pak úměrný počtu impulzů v souladu s konstantou elektroměru, např. 

500 imp./kWh [9]. 

Mikropočítač provádí výpočty spotřeby a řídí přepínání reţimů elektroměru. Instalace 

mechanického počitadla je stanovená předpisem (stejně jako např. u výherních hracích 

automatů nebo registračních pokladen) kvůli bezpečnosti uchování informace pro vyúčtování, a 

to i v případě poruchy elektroměru [9]. 

EEPROM je paměť uchovávající naměřená data za stanovené období, která mohou být 

předána po vedení např. do počítače dodavatele elektrické energie [9]. 
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Obrázek č. 10: Porovnání vnitřního provedení mechanického elektroměru  

                       s elektroměrem elektronickým [10] 

 

 
 

 

Ve srovnání s mechanickými indukčními elektroměry mají statické elektroměry 

následující výhody: 

 

 nabízejí měření podstatně většího mnoţství měřených veličin; větší mnoţství 

měřených veličin zvyšuje informovanost dodavatele o struktuře odběru 

 mají menší vlastní spotřebu; při velkém mnoţství nasazených elektroměrů se 

tím sníţí technické ztráty, které hradí dodavatel energie 

 mají menší náběhové proudy a měří s větší přesností při velmi malých 

proudech; v současných domácnostech se pouţívá řada spotřebičů, které jsou 

dlouhou dobu v pohotovostním reţimu, a jejich proudový odběr se pohybuje 

právě v oblasti jednotek procent základního proudu elektroměru; zvýšení 

citlivosti elektroměru (malý náběhový proud) a zvýšení přesnosti měření 

v této oblasti můţe zvýšit kvalitu účtování elektrické energie 

 umoţňují správné měření elektrické energie i při zkreslených průbězích 

proudů a napětí; v současné době roste počet nelineárních spotřebičů  
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(např. pulsně řízené zdroje PC) a roste počet tyristorově regulovaných 

výkonů. V těchto případech proud obsahuje vyšší harmonické sloţky a v 

důsledku úbytku napětí na vodičích rozvodné sítě se harmonické sloţky 

objevují i v napětí. V takových případech se příznivě projeví zmíněná 

vlastnost elektronických elektroměrů 

 umoţňují automatický odečet měřených veličin s vyuţitím optického 

komunikačního rozhraní, bez moţnosti chyb a ovlivnění výsledků měření 

odečítačem; optická odečítací hlavice znemoţňuje ovlivnění odečtu a 

umoţňuje i časovou kontrolu činnosti odečítače 

 umoţňují tzv. parametrizaci elektroměru, čili softwarové nastavení 

parametrů měření podle poţadavků vlastníka elektroměru; dodavatel energie 

má moţnost předepsat parametry, které budou z elektroměru odečítány 

 registrují neoprávněné zásahy do elektroměru 

 umoţňují dálkový odečet měřených veličin, a to pomocí různých typů 

komunikačních rozhraní; to umoţní v budoucnu centralizovaný sběr dat 

 lze je vyrobit s větší přesností 

 při pouţití LCD displeje umoţňují zobrazovat více údajů neţ jenom stav 

"počitadla" spotřebovaného mnoţství elektřiny, jsou to např. právě měřený 

tarif, přibliţný odebíraný výkon 

 zvláštní zkušební optický impulsní výstup umoţňuje větší spolehlivost a 

citlivost při ověřování 

 při přepnutí na jiný tarif nedochází u nich ke zvýšení vlastní spotřeby činné 

energie napěťového obvodu; při velkém mnoţství nasazených dvoutarifních 

elektroměrů se tím sníţí technické ztráty, které hradí dodavatel energie 

 umoţňují registrovat počet výpadků distribuční sítě; tím lze upozornit na 

moţné neoprávněné zásahy do elektroměru 

 umoţňují měření při větším počtu tarifů; to umoţní pruţné přizpůsobování 

se změnám v tarifní politice v zaváděném liberalizovaném prostředí 

[10] 

 

Zanedbatelnou záleţitostí není rovněţ menší váha i rozměry, líbivější provedení a 

pouţití světle šedého aţ nazelenalého barevného provedení. Za určitou nevýhodu statických 

elektroměrů ve srovnání s indukčními elektroměry je moţno povaţovat poměrně krátkou dobu 

jejich pouţívání ve větším měřítku, takţe pro řadu těchto elektroměrů ještě neproběhla první 

perioda ověřování [10]. 
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3.1 Druhy neoprávněných odběrů a praktické příklady s 

vyhodnocením 
3.1.1 Fotografie elektroměrů a spínacích prvků s důleţitými údaji  

3.1.1.1 Elektroměry 

 

3.1.1.1.1  Jednofázové jednosazbové elektroměry 

 

Montované dříve: 

Výrobce: KŘIŢÍK, Typ: EJ 914 K, Proud: 10/30 A, Napětí: 220 V, 

Rok výroby: 1972, Rozsah: 4+2 

Obrázek č. 11: Elektroměr Křiţík, typ EJ 914 K 

 

Montované nyní: 

Výrobce: ISKRA, Typ: ME100, Proud: 5/60 A, Napětí: 230 V, 

Rok výroby: 2004, Rozsah: 6+1 

Obrázek č. 12: Elektroměr ISKRA, typ ME100 

 

Další typy jednofázových jednosazbových elektroměrů montovaných dříve a 

nyní (viz příloha č. 4). 
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3.1.1.1.2 Jednofázové dvousazbové elektroměry 

 

Montované dříve: 

Výrobce: KŘIŢÍK PREŠOV , Typ: EJ 914 D , Proud: 10/40 A , 

Napětí: 220 V, Rok výroby: 1986 , Rozsah: 5+1 

Obrázek č. 13: Elektroměr KŘIŢÍK PREŠOV, typ EJ 914 D 

 

 

Montované nyní: 

Výrobce: elGAS, Typ: EL102 Ds, Proud: 5/60 A, Napětí: 230 V, 

Rok výroby: 2007, Rozsah: 6+1 

Obrázek č. 14: Elektroměr elGAS, typ EL102 Ds 

 

 

 

Další typy jednofázových dvousazbových elektroměrů montovaných dříve a 

nyní (viz příloha č. 5). 
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3.1.1.1.3 Trojfázové jednosazbové elektroměry 

 

Montované dříve: 

Výrobce: KŘIŢÍK PREŠOV, Typ: ET 404 B2, Proud: 10/40 A, 

Napětí: 220/380 V, Rok výroby: 1981, Rozsah: 5+1 

Obrázek č. 15: Elektroměr KŘIŢÍK PREŠOV, typ ET404 B2 

 

 

 

Montované nyní: 

Výrobce: ENERMET, Typ: K420iNNs, Proud: 5/100 A, Napětí: 230/400 V, 

Rok výroby: 2004, Rozsah: 6+1 

Obrázek č. 16: Elektroměr ENERMET, typ K420iNNs 

 

 

 

Další typy trojfázových jednosazbových elektroměrů montovaných dříve a 

nyní (viz příloha č. 6). 
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3.1.1.1.4 Trojfázové dvousazbové elektroměry 

 

Montované dříve: 

Výrobce: KŘIŢÍK PREŠOV, Typ: ET 416 D2, Proud: 10/60 A, 

Napětí: 220/380 V, Rok výroby: 1993, Rozsah: 5+1 

Obrázek č. 17: Elektroměr KŘIŢÍK PREŠOV, typ ET 416 D2 

 

 

Montované nyní: 

Výrobce: ENERMET, Typ: TK420iNNs, Proud: 5/100 A, 

Napětí: 230/400 V, Rok výroby: 2000, Rozsah: 6+1 

Obrázek č. 18: Elektroměr ENERMET, typ TK420iNNs 

 

 

 

Další typy trojfázových dvousazbových elektroměrů montovaných dříve a 

nyní (viz příloha č. 7). 
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3.1.1.1.5 Třífázové elektroměry s nepřímým měřením: 

 

Výrobce: ENERMET, Typ: K410NVs, Proud: x/5 A, Napětí: 230/400 V, 

Rok výroby: 2000, Rozsah: 5+2 

Obrázek č. 19: Elektroměr ENERMET, typ K410NVs 

 

 

 

Výrobce: Landis+Gyr, Typ: ZMD410CT, Proud: x/5 A, Napětí: 230/400 V, 

Rok výroby: 2004, Rozsah: 6+0 

Obrázek č. 20: Elektroměr Landis+Gyr, typ ZMD410C 
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3.1.1.1.6 Elektroměry s dálkovým odečtem: 

 

Výrobce: ECHELON, Typ: EM-1023, Proud: 5/100 A, Napětí: 230/400 V, 

Rok výroby: 2006, Rozsah: 6+0 

Obrázek č. 21: Elektroměr ECHELON, typ EM-1023 

 

 

3.1.1.2  Spínací hodiny hromadného dálkového ovládání (HDO) 

 

Montované dříve: 

Výrobce: nezjištěn, Typ: SPH-Q, Napětí: 220 V, Rok výroby: 1980  

Obrázek č. 22: Spínací hodiny, typ SPH-Q 

 

 

 

 



60 

 

Montované nyní: 

Výrobce: SIEMENS, Typ: 7RR701, Napětí: 230 V, Rok výroby: 1997  

Obrázek č. 23: Spínací hodiny SIEMENS, typ 7RR701 

 

 

 

 

Výrobce: ZPA, Typ: FMX 519, Napětí: 230 V, Rok výroby: 01/03 

Obrázek č. 24: Spínací hodiny ZPA, typ FMX 519 
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3.1.1.3   Fotografie dalších důleţitých prvků 

 

3.1.1.3.1 Kryt přívodu elektroměru 

 

Výrobce: ZPA , Typ: KP01 

Obrázek č. 25: Kryt přívodu elektroměru, typ KP01 

 

 

 

-univerzální kryt přívodu elektroměru. Slouţí k zabezpečení přívodů kabelů 

po odmontování elektroměru. 

 

3.1.2 Plomby 

Pouţívané dříve: 

Obrázek č. 26: Plastové plomby 

 

 

Pouţívané nyní: 

Obrázek č. 27: Olověné plomby 
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Poškozené plomby: 

Obrázek č. 28: Příklad poškozené plomby 

 

 

3.1.3 Nářadí pouţívané při kontrolách: 

Obrázek č. 29: Nářadí pouţívané při kontrolách 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Měřící přístroje pouţívané při kontrolách: 

Fotografie a specifikace měřících přístrojů pouţívaných při kontrolách (viz příloha č. 8). 
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3.1.5 Průběh namátkové kontroly 

 
E.ON Energetickou  kontrolu tvoří 38 pracovníků, z toho 10 sedí v kanceláři a 28 

v terénu, kteří jsou dále rozděleni do pracovních skupin po dvou. Pouze ke sloţitějším nebo 

náročnějším případům je přibírán odpovídající počet pracovníků. Kaţdá pracovní dvojice 

provede měsíčně 130 kontrol. Celkově je tak na oblasti jiţní Moravy měsíčně provedeno 1820 

kontrol. A roční počet kontrol tedy činí 21 840. 

Někdy se stává, ţe na podezřelé odběry upozorní anonymní informátor, často jsou ale 

neoprávnění odběratelé odhaleni během namátkových kontrol pracovníků energetické kontroly, 

montérů nebo odečítačů. Dále nepoctivce můţe prozradit analýza spotřeby odběrného místa, 

kde je zjištěn výrazný pokles spotřeby elektrické energie.  

Namátková kontrola probíhá tak, ţe si pracovníci energetické kontroly náhodně zvolí 

odběrné místo (panelový dům, rodinný dům), na kterém provedou kontrolu. Během kontroly 

můţe být odběratel přítomen nebo nepřítomen, v závislosti na přístupnosti odběrného místa. Při 

vlastní kontrole se nejprve na nalepovací štítek napíše datum kontroly, ulice, číslo domu a 

město, kde se odběrné místo nachází a výrobní číslo elektroměru, pokud je odběrné místo 

měřeno. Jinak se uvede, ţe je odběrné místo bez měření. V tom případě by se jednalo o 

neoprávněný odběr. Dále se na štítek můţe uvést jméno a příjmení odběratele, pokud je známo. 

Jeden z pracovníků takto vyplněný štítek nalepí na důleţitá místa (hlavní jistič, 

neměřená část, elektroměr, jistič HDO, přepínací hodiny, zkušební svorkovnice, měřící 

transformátor proudu, atd.) a provádí fotodokumentaci odběrného místa před kontrolou. Toto je 

důleţitý úkon, během něhoţ musí být zřetelně na fotografiích vidět, a případně později 

identifikovat, zda je patřičná část zaplombována nebo ne a jakými plombami. V další fázi 

pracovník provede rozplombování jednotlivých částí, sejme krycí plech z hlavního jističe, 

neměřené části a kryt svorkovnice elektroměru. Jedná-li se o dvousazbové měření, je třeba 

sejmout i kryt svorkovnice přepínacích hodin. Pokud je prováděna kontrola u nepřímého měření 

sejme se i kryt měřících transformátorů proudu a kryt zkušební svorkovnice. Pracovník dále 

musí zkontrolovat zapojení jednotlivých částí (neměřená část, HJ, elektroměr) a vyloučit tak, ţe 

na odběrném místě není neoprávněný odběr. Tato skutečnost se musí rovněţ vyfotografovat. 

Jestliţe se jedná o dvousazbové měření, je třeba zkontrolovat zapojení jističe spínacího prvku, 

spínacích hodin a zda přepínají mezi vysokým tarifem VT a nízkým tarifem NT. Pokud je 

prováděna kontrola na nepřímém měření, pracovník zkontroluje zapojení zkušební svorkovnice, 

měřících transformátorů proudu, vyzkratuje jednotlivé proudové svorky a ověří funkčnost 

elektroměru a dále ověří, zda souhlasí přepočet MTP. Tyto úkony musí být rovněţ doplněny 

fotodokumentací. Pokud je vše v pořádku, můţe jednotlivé části zakrytovat a opatřit je svými 

plombami. Po zaplombování je opět provedena fotodokumentace, aby byl doloţen stav po 

kontrole odběrného místa. 
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Druhý pracovník musí uvádět do Zápisu o provedené kontrole odběrného místa 

jednotlivé skutečnosti, které byly na odběrném místě před kontrolou, během kontroly a po 

kontrole zjištěny. Musí rovněţ provést identifikaci odběrného místa (jméno a příjmení 

odběratele, ulice, č.p. a obec), zjistit hodnotu hlavního jističe, opsat potřebné údaje ze štítku 

elektroměru (v.č., typ, proud, napětí, rok výroby, rok cejchu, rozsah a násobitel) a zapsat jeho 

stav během kontroly. Dále musí uvést, zda jsou plomby na HJ, neměřené části a elektroměru 

v pořádku a opsat jejich čísla, pokud je elektroměr třífázový, uvést zda je sfázovaný. Jedná li se 

o dvousazbové měření uvede výrobní číslo spínacího prvku, povely a jestli přepínají tarify.  

Dále zda jsou plomby na jističi spínacího prvku a spínacích hodinách v pořádku a uvede čísla 

plomb. Pokud je prováděna kontrola na nepřímém měření, tak musí uvést plomby na zkušební 

svorkovnici a MTP, uvést v.č. jednotlivých MTP, převod a rok cejchu. Pokud je během kontroly 

zjištěna nějaká nesrovnalost, která nemá charakter neoprávněného odběru, je třeba slovně 

popsat tuto skutečnost z důvodu dalšího šetření nebo nápravy. Nakonec uvede, ţe na odběrném 

místě nebyl zjištěn neoprávněný odběr. Zápisy se vypisují ve dvou vyhotoveních, kvůli 

zakládání do archivu včetně fotodokumentace. 

 

Fotodokumentace průběhu a zápis o provedené namátkové kontrole u jednofázového 

jednosazbového měření (viz příloha č. 9). 

Fotodokumentace průběhu a zápis o provedené namátkové kontrole u jednofázového 

dvousazbového měření (viz příloha č. 10). 

Fotodokumentace průběhu a zápis o provedené namátkové kontrole u trojfázového 

jednosazbového nepřímého měření (viz příloha č. 11). 

Zápis o provedené kontrole odběrného místa (viz příloha č. 12). 
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3.1.6 Postup při zjišťování neoprávněného odběru 

 

Nejčastěji k neoprávněnému odběru dochází přetáčením číselníku elektroměru a 

nedovolená manipulace s ním. Dalším typickým příkladem je také napojení na distribuční 

rozvod před elektroměrem, aby elektrický proud neprocházel jen přes elektroměr, ale i mimo 

něj. Někdy se stává, ţe se provinilec napojí na elektrický rozvod u svého souseda (coţ není 

neoprávněný odběr ve smyslu § 51 zák. č. 458/2000 Sb.), který se pak podivuje vysokým 

účtům. Jedinou moţností je upozornění postiţeného odběratele na nepoctivé jednání jejich 

sousedů. 

Při nalezení neoprávněného odběru je velmi důleţité, aby byl daný případ co moţná 

nejpodrobněji nafocen a z fotografií byly viditelné a čitelné všechny skutečnosti i po delší době. 

Dále je důleţité všechny zjištěné skutečnosti podrobně popsat. Nejprve se vypíše Zápis o 

provedené kontrole odběrného místa, jako u kaţdé kontroly, dále Protokol o zjištění 

neoprávněného odběru elektrické energie a Podklady pro výpočet výše škody.  Nejprve se do 

protokolu v pravém horním rohu vyplní evidenční číslo. Dále se do něj zapíše jméno a příjmení 

odběratele, adresa odběrného místa a místa pro zaslání faktury na neoprávněný odběr. Dále se 

zakříţkuje o jaký neoprávněný odběr se jedná (viz. kapitola 2.1.2.4), zda byla pořízena 

fotodokumentace, videozáznam a zda byla přítomna policie ČR. Další několikařádková 

kolonka, do které pracovník energetické kontroly přesně popíše zjištěný neoprávněný odběr a 

jeho odstranění. Rovněţ je zde místo, kam se můţe odběratel ke zjištěným skutečnostem 

vyjádřit.  V dolní části dokumentu se nachází řádek pro podpis, ţe byl s daným případem 

seznámen a souhlasí s výpočtem výše škody dle zákona 458/2000 Sb. 

Jako další nezbytný dokument se vyplňuje Podklad pro výpočet výše škody. V něm je 

uvedeno rovněţ evidenční číslo a do jaké kategorie odběrné místo spadá (A,B,C,D). Nyní je 

moţno zapsat zjištěné nebo naměřené hodnoty, jakými jsou proudová hodnota na jednotlivých 

fázích, hodnota hlavního jističe, hodnota výkonového transformátoru, průřez přívodního vedení, 

informace týkající se materiálu a proveden přípojky, popřípadě zjištěné instalované spotřebiče a 

jejich počet. Dále se zakříţkuje, zda byl odběratel přítomen či nepřítomen. Opět se zde nachází 

několik řádků pro vyjádření odběratele a jeho podpis. V závěru stránky je místo, kde kontroloři 

napíší své osobní čísla a podepíší se.  

Všechny tyto dokumenty se musí vyplnit třikrát. Originály a kopie se předávají do 

kanceláře, kde pracovníci vypočítávají přesnou hodnotu škody a všechny skutečnosti zapisují do 

počítače. Dále tyto materiály slouţí na pohledávkách k výpočtu moţných splátek a fakturaci. 

Všechny materiály se zakládají. Další kopie Zápisu, Protokolu a Podkladu se předávají 

odběrateli. 
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Oznámení o podezření na neoprávněný odběr elektrické energie (viz příloha č. 13). 

Protokol o zjištění neoprávněného odběru elektrické energie (viz příloha č. 14). 

Podklady pro výpočet výše škody (viz příloha č. 15). 

 

 

3.1.7 Příklady jednotlivých druhů neoprávněných odběrů: 

 

3.1.7.1 Příklad odběru bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s 

uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny. 

 

K tomuto druhu neoprávněného odběru dochází pokaţdé, kdyţ je 

neoprávněný odběr zjištěn. 

 

3.1.7.2 Příklad odběru při opakovaném neplnění smluvených platebních 

povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody 

způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po 

upozornění 

 

Na základě anonymního hlášení na zákaznickou linku E.ON s podezřením na 

neoprávněný odběr, byla dne 26. ledna 2010 provedena kontrola odběrného místa na 

adrese Brno, F…… 93, odběratel p. J.D. Vyhledáním nahlášených údajů v programu 

SAP bylo zjištěno, ţe odběratel má být  ode dne 1.12.2009 přerušen  z důvodu 

neplacení faktur za odebranou elektřinu. Po příjezdu pracovníků na adresu 

odběratele bylo zjištěno, ţe elektroměr v.č. 123456 načítá spotřebu. Odběratel se 

sám připojil. Byly zjištěny porušené plomby na neměřené části a hlavním jističi a 

dále na svorkovnici elektroměru. Zjištěné skutečnosti byly nafoceny a zapsány do 

Zápisu o provedené kontrole, Protokolu o zjištění neoprávněného odběru a Podkladů 

pro výpočet výše škody.  Jelikoţ odběratel nebyl přítomen, elektroměr v.č. 123456 

byl demontován a odvod z hlavního jističe odpojen. Neměřená část a hlavní jistič 

byly zaplombovány. Na jejich kryt byla nalepena informační nálepka o přerušení 

elektrické energie. Případ byl předán k dalšímu šetření a dopočítání výše 

neoprávněného odběru podle zákona 458/2000 Sb. Fotodokumentace, zápis o 

provedené kontrole, protokol o zjištění neoprávněného odběru a podklady pro 

výpočet odběru při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo 

platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným 

odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění (viz příloha č. 16). 

  

 



67 

 

3.1.7.3 Příklad odběru při neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků 

vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru 

 

S tímto typem neoprávněného odběru jsem se během praxe u energetické 

kontroly nesetkal. 

 

3.1.7.4 Příklad odběru bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení 

nebyl smluvně sjednán 

 

S tímto typem neoprávněného odběru jsem se během praxe u energetické 

kontroly nesetkal. 

 

3.1.7.5 Příklad připojení nebo odběru z té části zařízení, kterou prochází 

neměřená elektřina 

 

Tento typ neoprávněného odběru je rovněţ docela častý. Dne  27.1.2010 

bylo obdrţeno hlášení s podezřením na neoprávněný odběr od technika, který byl na 

adrese Prostějov, M… 5 cejchovat elektroměr. Podle slov technika mělo 

k neoprávněnému odběru dojít napojením na fázi hlavního jističe. Pracovníci 

Energetické kontroly ihned vyrazili na adresu odběrného místa přesvědčit se, zda je 

tomu tak a uvést věc na pravou míru. Po příjezdu se skutečně jednalo o neoprávněný 

odběr, přesně podle technikova popisu. Odběratel se připojil na odvodní svorku fáze 

L3 hlavního jističe. Od hlavního jističe se vodič dále ztrácel pod omítkou a nebylo 

jednoduché zjistit, kam dále vede a co je z něj napájené. Po chvíli pátrání byla 

nalezena odbočná krabice KU 100, ve které byly propojeny další vodiče. Po dalším 

zkoumání bylo zjištěno, ţe odběratel touto odbočkou napájel osvětlení chodby 

objektu a dva byty, které pronajímal. V době kontroly byla na tomto vodiči 

naměřena hodnota 8,15 A. Byl vyplněn Zápis o provedené kontrole, Protokol o 

zjištění neoprávněného odběru a Podklady pro výpočet výše škody. Neměřený vodič 

byl připojen na měřenou část. Odběratel se zavázal vzniklou škodu uhradit. Případ 

byl předán k přesnému vypočítání výše škody za odebranou energii a škodu za 

vzniklý neoprávněný odběr. Fotodokumentace, zápis o provedené kontrole, protokol 

o zjištění neoprávněného odběru a podklady pro výpočet připojení nebo odběru z té 

části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina (viz příloha č. 17). 
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3.1.7.6 Příklad odběru měřeného měřícím zařízením, které nezaznamenává odběr 

nebo zaznamenává odběr nesprávně ke škodě výrobce, obchodníka, 

provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy 

v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do 

jeho součásti či příslušenství 

 

K tomu typu neoprávněného odběru dochází zásahem do krytu číselníku 

elektroměru a následným brzdění otáčejícího se kotoučku. Další moţností je 

odehnutí krytu svorkovnice elektroměru a propojení přívodní a odvodní fáze, čímţ 

dojde k vyřazení měřícího zařízení. 

Dne 10.3.2010 byla provedena namátková kontrola na adrese Brno, M… 14, 

odběratelka paní H.V. Při kontrole bylo zjištěno, ţe kryt číselníku elektroměru je ve 

spodní části navrtán a tímto otvorem je prostrčen velmi tenký drátek. Tento zásah 

měl patrně brzdit otáčející se kotouček elektroměru. Cejchovní plomby a plomby na 

svorkovnici elektroměru byly v pořádku. Vlivem tohoto zásahu a nemoţnosti zjištění 

míry jeho účinnosti byl na odběrné místo namontován nový elektronický elektroměr. 

Poškozený elektroměr byl předán cejchařům k posouzení, opravě a seřízení. Na 

odběrném místě bude po měsíci proveden kontrolní odečet. Na základě toho budou 

posouzeny rozdíly ve stavech a případné dopočítání spotřeby od posledního odečtu. 

Fotodokumentace, zápis o provedené kontrole, protokol o zjištění neoprávněného 

odběru a podklady pro výpočet odběru měřeného měřícím zařízením, které 

nezaznamenává odběr nebo zaznamenává odběr nesprávně ke škodě výrobce, 

obchodníka, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové 

soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho 

součásti či příslušenství (viz příloha č. 18). 

  

 

 

3.1.7.7 Příklad odběru měřeného měřícím zařízením, které nebylo připojeno 

provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem 

distribuční soustavy nebo nesplňuje podmínky obsaţené v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování příslušné 

distribuční sousta 

 

S tímto typem neoprávněného odběru jsem se během praxe u energetické 

kontroly nesetkal. 
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3.1.7.8 Příklad odběru měřeného měřícím zařízením, na kterém bylo porušeno 

zajištění proti neoprávněné manipulaci a měřicí zařízení vykazuje chybu 

spotřeby ve prospěch odběratele 

 

Je rovněţ častým případem vzniku neoprávněného odběru, ke kterému 

dochází odsunutím klemy na svorkovnici elektroměru. V případě jednofázového 

elektroměru přestane měřit spotřebovanou energii úplně a v případě trojfázového 

elektroměru měří 1/3 , 2/3 nebo neměří vůbec, podle počtu odsunutých klem. Na 

následujících řádcích je příklad řešení jednoho takového případu. 

Během namátkové kontroly dne 31.3.2010 na adrese Brno, K… 1, odběratel 

p. P.B. byla zjištěna mírně nafouklá plomba, která se volně pohybuje na 

plombovacím  drátku na svorkovnici elektroměru v.č. 567890. Po sejmutí krytu 

svorkovnice byly zjištěny odsunuté klemy na fázích L 1 a L3. Tímto zásahem došlo 

k nesprávnému zaznamenání odběru elektrické energie ve prospěch odběratele. 

Klešťovým ampérmetrem byly naměřeny hodnoty na fázi L1 24,59 A a fázi L3 1,61 

A. Tyto skutečnosti byly vyfotografovány. Odsunuté klemy byly opět zapojeny. 

Nyní elektroměr měří celý odběr. Svorkovnice elektroměru, hlavní jistič a neměřená 

část byly zaplombovány. Byl vypsán Zápis o provedené kontrole, Protokol o zjištění 

neoprávněného odběru a Podklady pro výpočet výše škody. 

Po třech měsících bude na odběrném místě proveden kontrolní odečet. Takto 

zjištěná hodnota se odečte od hodnoty odečtené ze dne 31.3. Na základě rozdílu se 

spočítá průměrná spotřeba od posledního odečtu, který byl 16.10.2009.  K této 

hodnotě se ještě připočítají náklady za neoprávněný odběr. Fotodokumentace, zápis 

o provedené kontrole, protokol o zjištění neoprávněného odběru a podklady pro 

výpočet odběru měřeného měřícím zařízením, na kterém bylo porušeno zajištění 

proti neoprávněné manipulaci a měřicí zařízení vykazuje chybu spotřeby ve 

prospěch odběratele (viz příloha č. 19). 

 

 

 

3.1.7.9 Příklad odběru v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém 

vedení či na zařízení distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové 

soustavy 

 

S tímto typem neoprávněného odběru jsem se během praxe u energetické 

kontroly nesetkal. 
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3.1.8 Moţnosti výpočtu výše škody 

 

Výše škody za neoprávněný odběr elektrické energie se v praxi počítá čtyřmi způsoby-

výpočet dle hlavního jističe, výpočet dle naměřené spotřeby elektroměrem, výpočet dle 

naměřené hodnoty a výpočet dle průměrné spotřeby.  

Jako příklad „hříšníka“  byl u všech uvedených moţností výpočtů zvolen odběratel Jan 

Novák, bydlící v Brně a ulici Černoodběratelská 1. Rovněţ doba trvání neoprávněného odběru 

byla pro lepší názornost zvolena stejně a to od 25.1.2010 do 23.3.2010. Odběratel se nachází 59 

km od místa poslední kontroly.  

Přehled cen za distribuci elektřiny od roku 2005 do roku 2010 (viz příloha č. 20). 

 

3.1.8.1 Příklad výpočtu dle hlavního jističe: 

 

Příklad je uveden pro hlavní jistič 1x25 A. 

Tuto hodnotu je třeba nejprve sníţit o jednu úroveň, tedy na 20 A.  

Hodnota 20 A je dále sníţena na 60%: 

      (1) 

  

1. Výpočet spotřeby v roce 2010 

 

Průměrný odběr tedy činí 12 A. Napětí je 230 V. Z toho se vypočítá průměrný výkon: 

  (2) 

Průměrná denní doba vyuţití činí 8 hodin. Průměrný denní odběr: 

  (3) 

Doba trvání neoprávněného odběru je 57 dní. Odběr za dobu neoprávněného odběru: 

  (4) 

 

2. Výpočet náhrady v roce 2010 

 

Cena za 1 MWh pro rok 2010 činí 4536,89 Kč. Daň za 1 MWh činí 28,30 Kč. 

Výše náhrady za neoprávněný odběr bez daně z elektrické energie: 

  (5) 

Celková daň z elektrické energie: 

  (6) 

 

Celková náhrada za energii včetně daně z energie: 

  (7) 
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3. Kalkulace oprávněných nákladů 

 

Bráno pro 9 odpracovaných hodin, počet ujetých km činí 118 (2 hodiny jízdy), náklady na jednu 

hodinu práce činí 470 Kč, náklady na 1km činí 6,90 Kč a 152 Kč na 1 hodinu jízdy. 

Sazba na 1 hodinu výkonu pracovníka x počet skutečně odvedených hodin: 

  (8) 

Administrativní paušál (náklady spojené s fakturací a archivací případu) činí 289 Kč. 

 

Sazba na km x počet ujetých km + HZS dopravy x počet hodin připadajících na 

dopravu: 

  (9) 

 

Zúčtování oprávněných nákladů včetně 15% přiráţky na krytí reţijních nákladů bez 

DPH: 

  (10) 

  (11) 

 

 
4. Celková výše náhrady za dobu trvání NO  

 

 Bez DPH:   (12) 

 

 Včetně DPH 20% :  (13) 

 

Celková výše škody pro jistič 1x25 A a odběratele vzdáleného 59 km za dobu trvání 

neoprávněného odběru 57 dní činí 14 650,37 Kč. 

 

Stanovení výše náhrady škody na neoprávněný odběr elektřiny, Stanovení výše oprávněných 

nákladů za neoprávněný odběr, Souhrn výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny a 

Poţadavek na vystavení odběratelské faktury pro výpočet dle hlavního jističe (viz příloha č. 21). 

 

 

 

3.1.8.2 Příklad výpočtu dle naměřené spotřeby elektroměrem 

 

Příklad je uveden pro dobu trvání neoprávněného odběru 57 dní a naměřenou spotřebu 

elektroměrem 1,411 MWh. 

 

 

1. Výpočet spotřeby v roce 2010 

 

  (14) 
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2. Výpočet náhrady v roce 2010 

 

Cena za 1 MWh pro rok 2010 činí 4536,89 Kč. Daň za 1 MWh činí 28,30 Kč. 

Výše náhrady za neoprávněný odběr bez daně z elektrické energie: 

  (15) 

Celková daň z elektrické energie: 

  (16) 

Celková náhrada za energii včetně daně z energie: 

  (17) 

 

3. Kalkulace oprávněných nákladů 

 

Bráno pro 9 odpracovaných hodin, počet ujetých km činí 118(2 hodiny jízdy), náklady na jednu 

hodinu práce činí 470 Kč, náklady na 1km činí 6,90 Kč a 152 Kč na 1 hodinu jízdy. 

Sazba na 1 hodinu výkonu pracovníka x počet skutečně odvedených hodin: 

  (18) 

Administrativní paušál (náklady spojené s fakturací a archivací případu) činí 289 Kč. 

 

Sazba na km x počet ujetých km + HZS dopravy x počet hodin připadajících na 

dopravu: 

  (19) 

 

Zúčtování oprávněných nákladů včetně 15% přiráţky na krytí reţijních nákladů bez 

DPH: 

  (20) 

  (21) 

 

 
4. Celková výše náhrady za dobu trvání NO  

 

 Bez DPH:   (22) 

 

 Včetně DPH 20% :  (23) 

 

Celková výše škody pro spotřebu 1,411 MWh za dobu trvání neoprávněného odběru 57 a 

odběratele vzdáleného 59 km činí 15 511,68 Kč. 

 

Stanovení výše náhrady škody na neoprávněný odběr elektřiny, Stanovení výše oprávněných 

nákladů za neoprávněný odběr, Souhrn výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny a 

Poţadavek na vystavení odběratelské faktury pro výpočet dle naměřené spotřeby elektroměrem 

(viz příloha č. 22). 
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3.1.8.3 Příklad výpočtu dle naměřené hodnoty 

 

Příklad, kdy během kontroly byla naměřena klešťovým ampérmetrem hodnota 6,34 A. 

 

1. Výpočet spotřeby v roce 2010 

 

Průměrný odběr tedy činí 6,34 A. Napětí je 230 V. Z toho se vypočítá průměrný výkon: 

  (24) 

Průměrná denní doba vyuţití činí 8 hodin. Průměrný denní odběr: 

  (25) 

Doba trvání neoprávněného odběru je 57 dní. Odběr za dobu neoprávněného odběru: 

  (26) 

 

2. Výpočet náhrady v roce 2010 

 

Cena za 1 MWh pro rok 2010 činí 4536,89 Kč. Daň za 1 MWh činí 28,30 Kč. 

Výše náhrady za neoprávněný odběr bez daně z elektrické energie: 

  (27) 

Celková daň z elektrické energie: 

  (28) 

Celková náhrada za energii včetně daně z energie: 

  (29) 

 

 

3. Kalkulace oprávněných nákladů 

 

Bráno pro 9 odpracovaných hodin, počet ujetých km činí 118 (2 hodiny jízdy), náklady na jednu 

hodinu práce činí 470 Kč, náklady na 1km činí 6,90 Kč a 152 Kč na 1 hodinu jízdy. 

Sazba na 1 hodinu výkonu pracovníka x počet skutečně odvedených hodin: 

  (30) 

Administrativní paušál (náklady spojené s fakturací a archivací případu) činí 289 Kč. 

 

Sazba na km x počet ujetých km + HZS dopravy x počet hodin připadajících na 

dopravu: 

  (31) 

 

Zúčtování oprávněných nákladů včetně 15% přiráţky na krytí reţijních nákladů bez 

DPH: 

  (32) 

  (33) 
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4. Celková výše náhrady za dobu trvání NO  

 

 Bez DPH:   (34) 

 

 Včetně DPH 20% :  (35) 

 

Celková výše škody pro naměřenou hodnotu 6,34A a odběratele vzdáleného 59 km za dobu 

trvání neoprávněného odběru 57 dní činí 11 528,29 Kč. 

 

Stanovení výše náhrady škody na neoprávněný odběr elektřiny, Stanovení výše oprávněných 

nákladů za neoprávněný odběr, Souhrn výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny a 

Poţadavek na vystavení odběratelské faktury pro výpočet dle naměřené hodnoty 

(viz příloha č. 23). 

 

 

 

3.1.8.4 Příklad výpočtu dle průměrné spotřeby 

 

Příklad je uveden pro dobu trvání neoprávněného odběru 57 dní a průměrnou denní spotřebu 

20 kWh. 

1. Výpočet spotřeby v roce 2010 

 

Odběr za dobu neoprávněného odběru: 

  (36) 

 

2. Výpočet náhrady v roce 2010 

 

Cena za 1 MWh pro rok 2010 činí 4536,89 Kč. Daň za 1 MWh činí 28,30 Kč. 

Výše náhrady za neoprávněný odběr bez daně z elektrické energie: 

  (37) 

Celková daň z elektrické energie: 

  (38) 

Celková náhrada za energii včetně daně z energie: 

  (39) 

 

 

 

 



75 

 

3. Kalkulace oprávněných nákladů 

 

Bráno pro 9 odpracovaných hodin, počet ujetých km činí 118 (2 hodiny jízdy), náklady na jednu 

hodinu práce činí 470 Kč, náklady na 1km činí 6,90 Kč a 152 Kč na 1 hodinu jízdy. 

Sazba na 1 hodinu výkonu pracovníka x počet skutečně odvedených hodin: 

  (40) 

Administrativní paušál (náklady spojené s fakturací a archivací případu) činí 289 Kč. 

 

Sazba na km x počet ujetých km + HZS dopravy x počet hodin připadajících na 

dopravu: 

  (41) 

 

Zúčtování oprávněných nákladů včetně 15% přiráţky na krytí reţijních nákladů bez 

DPH: 

  (42) 

  (43) 

 

 

 
4. Celková výše náhrady za dobu trvání NO  

 

 Bez DPH:   (44) 

 

 Včetně DPH 20% :  (45) 

 

Jestliţe průměrná denní spotřeba činí 20 kWh za dobu trvání neoprávněného odběru 57 a 

odběratele vzdáleného 59 km činí 14 026,16 Kč. 

 

Stanovení výše náhrady škody na neoprávněný odběr elektřiny, Stanovení výše oprávněných 

nákladů za neoprávněný odběr, Souhrn výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny a 

Poţadavek na vystavení odběratelské faktury pro výpočet dle průměrné spotřeby 

(viz příloha č. 24). 
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4. ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo rozlišit a podrobněji specifikovat problematiku 

neoprávněných odběrů elektrické energie u firmy E.ON Česká republika s.r.o., dále  popsat 

činnost pracovníků  Energetické kontroly při odhalování a odstraňování zjištěných 

neoprávněných odběrů elektrické energie a uvést na praktických příkladech moţnosti vypočtu 

výše škody na základě zjištěných údajů. 

Diplomová práce byla rozvrţena do tří kapitol, a to teoretická část, praktická část a 

závěr. 

Teoretická část diplomové práce byla dále rozdělena do tří podkapitol: popis 

neoprávněného odběru a legislativa, teoretický rozbor měření elektrické energie a teorie výpočtu 

neoprávněného odběru. 

V podkapitole popis neoprávněného odběru a legislativa byla nejprve věnována 

přípojkám nn. Byly zde zahrnuty informace týkající se všeobecných podmínek přípojek, 

rozdělení přípojek na přípojky provedené venkovním vedením, přípojky provedené kabelovým 

vedením a přípojky provedené kombinací obou způsobů a způsobu jejich provedení, dodávce a 

skladbě elektrické energie a dále zákonu 458/2000 Sb., který stanovuje podmínky pro 

podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích nejen v rozsahu elektro. 

Zákon dále rozlišuje distribuční a přenosovou elektrizační soustavu. 

Z tohoto zákona byly vybrány důleţité pojmy, jako například, kdo je zákazník a jaké 

jsou jeho povinnosti. Dále je zde uvedeno, kdy vzniká neoprávněný odběr, neoprávněná 

dodávka nebo neoprávněný přenos elektrické energie.  

V další podkapitole nazvané teoretický rozbor měření elektrické energie byly popsány 

všeobecné zásady platné pro měření elektrické energie, druhy měření, elektroměry, měřící 

transformátory proudu a napětí, spojovací vedení, rozvaděče a skříně měření, sazbový spínač a 

zkušební svorkovnice. Bylo zde popsáno umístění měřícího zařízení, provedení a vybavení 

elektroměrových rozvaděčů a jejich zajištění proti neoprávněné manipulaci a základním 

typovým schématům elektroměrových rozvaděčů. Následně do této podkapitoly byla zahrnuta 

základní typová schémata elektroměrových rozvaděčů. 

V poslední podkapitole nazvané teorie výpočtu neoprávněného odběru byla věnována 

pozornost vyhlášce 51/2006 Sb. Z vyhlášky 51/2006 Sb. o Podmínkách připojení k elektrizační 

soustavě byly rovněţ vybrány důleţité pojmy, které se v ní pouţívají. Je zde popsáno rozdělení 

odběratelů do kategorií podle úrovně napětí distribuční soustavy, úhrada za zajištění nebo 

navýšení rezervovaného příkonu, stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny a 

podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřicím zařízení nebo v případě 

odmítnutí přístupu k měřicímu zařízení. Do této podkapitoly byl zařazen princip činnosti 

elektroměru. 
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Praktická část diplomové práce byla věnována druhům neoprávněných odběrů a 

praktickým příkladům s vyhodnocením. Jelikoţ tato kapitola byla obsáhlá, musela být rozdělena 

na několik podkapitol.  Nejprve zde byly zahrnuty fotografie elektroměrů, spínacích prvků a 

plomb montovaných dříve a nyní.  U kaţdého elektroměru byl uveden výrobce, typ, proud, 

napětí, rozsah a rok výroby podle štítku elektroměru. Toto rozdělení bylo provedeno i u 

spínacích hodin hromadného dálkového ovládání. Tato kapitola byla navíc doplněna 

fotografiemi měřících přístrojů a nářadím pouţívaných při energetických kontrolách.  

V kapitole druhy neoprávněných odběrů a praktické příklady s vyhodnocením, byl také 

podrobně popsán průběh namátkové kontroly včetně prováděných úkonů během kontroly.  Dále 

zde byly uvedeny praktické příklady jednotlivých druhů neoprávněným odběrů včetně jejich 

odstranění a popisu postupu dalšího šetření. 

Nakonec zde uvádím příklady moţností výpočtu výše škody za zjištěné neoprávněné 

odběry. 

Vzhledem k narůstajícímu počtu neoprávněných odběru a tím i škodě za spotřebovanou 

elektrickou energii, je třeba věnovat zvýšenou pozornost odhalování neoprávněných odběrů. 

Jelikoţ vynalézavost „pachatelů“ v některých případech nezná mezí, musí být pracovníci 

Energetické kontroly při prováděných kontrolách pozorní, vyznat se v zákoně č. 458/2000 Sb., 

vyhlášce 51/2006 Sb., musí znát všechna moţná zapojení elektroměrů, HDO a naměření 

potřebných údajů pro zpracování daného případu. Často není jednoduché neoprávněné odběry 

odhalit, neboť případ od případu je jiný, těţko identifikovatelný, rozpoznatelný a odběratelem 

uváděné informace jsou často zkreslené, coţ vyţaduje velké zkušenosti a odolnost vůči 

vychytralému jednání mnohých odběratelů. 
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MTP Měřící transformátor proudu 
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