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ABSTRAKT 

 

Tato disertační práce se zabývá řešením reklamací na kvalitu elektrické energie vzniklé na 

straně odběratelů elektrické energie. Problematika reklamaci na kvalitu elektrické energie je v 

této disertační práci řešena jak z pohledu legislativního, to znamená rozborem stěžejní normy 

kvality elektrické energie ČSN EN  50160 ed.3, tak také z pohledu řešení doby, místa, 

způsobu nahlášení a oprávněnosti reklamace na kvalitu elektrické energie. Oprávněnost 

reklamací na kvalitu elektrické energie byla provedena rozborem a srovnáním databází 

reklamací na kvalitu elektrické energie s naměřenými daty kvality elektrické energie ve 

vybraných místech severní Moravy s častým výskytem reklamací na kvalitu elektrické 

energie. Samotné měření parametrů kvality elektrické energie je provedeno na hladinách 

nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí a výsledky jsou srovnány s normou ČSN EN 

50160 ed.3. Výsledky měření parametrů kvality elektrické energie a srovnání dat reklamací na 

kvalitu elektrické energie slouží nejenom k vyhodnocení oprávněnosti reklamací na kvalitu 

elektrické energie, ale také může sloužit jako podklad pro sledování míst s častým výskytem 

reklamací na kvalitu elektrické energie nebo míst se zhoršenou kvalitou elektrické energie. 

 

ABSTRACT 

 

This doctoral thesis deals with resolving complaints on the quality of electricity incurred 

by the electricity consumers. The issue of complaints on the quality of the electricity in this 

doctoral thesis addressed both in terms of legislation, that is, an analysis of the key power 

quality standards EN 50160 ed.3, and also in terms of solving the time, place, method of 

notification and justification of the complaint on power quality . The legitimacy of complaints 

on power quality analysis was performed comparing a database of complaints on power 

quality measurement data of power quality in selected locations in northern Moravia, with 

frequent complaints about the quality of electricity. The actual measurement of power quality 

parameters is performed at levels low, high and very high voltage and the results are 

compared with the standard EN 50160 ed.3. The results of the measurement power quality 

parameters and compared the data of complaints on the quality of electrical energy is used not 

only to assess the legitimacy of complaints about the quality of electrical energy, but also can 

serve as a basis for monitoring sites with frequent complaints about the quality of electricity 

or places with poor power quality. 
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1. ÚVOD 

 

 Elektrická energie je využívána jak ve všech průmyslových odvětvích, tak také 

v domácnostech. Z tohoto důvodu je elektrická energie považována za jednu 

z nejvyužívanější energií vůbec. Toto tvrzení je podloženo především výhodami, ke kterým 

patří výroba elektrické energie z různých primárních energetických zdrojů, možnost dopravy 

na velké vzdálenosti, snadná zpětná transformace na jiné formy energie (teplo, světlo, 

mechanickou energii a v mnoho dalších forem, které jsou základem moderních 

telekomunikací, informačních technologií a zábavy), využívané v každodenním životě lidí, 

tak také v nejrůznějších oblastech výroby a spotřeby 1.  

Samotná elektrická energie se vyrábí v elektrárnách. Z elektráren se musí elektrická 

energie dopravit k zákazníkovi, k čemuž se využívá elektrizační soustava. S možností přenosu 

elektrické energie na velké vzdálenosti vznikají také požadavky na kvalitní dodávku 

elektrické energie. 

Elektrickou energii je nutno dopravit z místa výroby do místa spotřeby s co nejmenšími 

ztrátami, s žádnými výpadky elektrické energie a zároveň aby sinusový průběh dodané 

elektrická energie nebyl zdeformovaný nebo jinak poškozený různým rušením nebo 

poruchami v síti. Z tohoto důvodu výrobci a distributoři elektrické energie hlídají parametry 

kvality vyrobené a dodávané elektrické energie, neboť výrobců a potažmo i distributorům 

elektrické energie vznikají při dodávce „nekvalitní“ elektrické energie velké ztráty. 

Kvalita elektrické energie se kontroluje pomocí měření. Tyto měření se provádí buď 

namátkově, nebo periodicky nebo v místech častých výskytů reklamací na kvalitu elektrické 

energie.  

Kvalita elektrické energie se hodnotí dle ČSN EN 50160, podle které se hodnotí 13 

parametrů napětí. Dodržením těchto parametrů kvality elektrické energie je důležité pro 

správnou funkci spotřebičů. Distribuční společnosti v České republice sledují parametry 

kvality elektrické energie. Velkým problémem, se kterými se potýkají distribuční společnosti, 

jsou reklamace na kvalitu elektrické energie. Distribuční společnosti tyto reklamace řeší. 

Reklamace na kvalitu elektrické energie ze strany zákazníků, se snaží distribuční společnosti 

řešit v co nejkratší době, neboť ztráty, které vznikají distribučním společnostem, mohou být 

velké 2. Tyto reklamace mohou být opodstatněné nebo neopodstatněné ze strany odběratelů 
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2. Nicméně jakmile se zjistí, že reklamace je opodstatněná, vznikají distribučním 

společnostem nejenom technické, ale také ekonomické ztráty 2.  

Samotná disertační práce  je rozdělena do několika částí. První část se zabývá teoretickou 

částí kvality elektrické energie, ve které je shrnuto legislativní řešení kvality elektrické 

energie v České republice, základní měřené parametry kvality elektrické energie a přístrojová 

technika, která lze použít k měření parametrů kvality elektrické energie. V další části jsou 

řešeny reklamace kvality elektrické energie, které byly zaznamenány v letech 2004-2015. V 

této části je popsána databáze kvality elektrické energie, ve které je obsaženo umístění, datum 

a čas vzniku, způsob nahlášení a oprávněnost reklamací kvality elektrické energie. Následující 

část této disertační práce řeší měření parametrů kvality elektrické energie, ve které je řešeno 

měření parametrů kvality elektrické energie ve vybraných oblastech severní Moravy. V 

poslední části se nastíněno ekonomické zhodnocení umístění analyzátorů kvality elektrické 

energie v místech reklamací kvality elektrické energie. 
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1.1. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Cílem této disertační práce je stanovení nejčastějšího důvodu vzniku reklamace na kvalitu 

elektrické energie, sledování vývoje nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie na 

severní Moravě, oprávněnost reklamací na kvalitu elektrické energie, stanovení závislosti 

počtu reklamací na kvalitu elektrické energie v závislosti na ročním období. Dalším cílem této 

disertační práce bude srovnání jednotlivých reklamací na kvalitu elektrické energie 

s naměřenými daty kvality elektrické energie v místě reklamace na kvalitu elektrické energie 

a stanovení možnosti šíření rušivých vlivů, způsobujících reklamaci na kvalitu elektrické 

energie v místě reklamace, mezi jednotlivými hladinami napětí. 

Reklamací na kvalitu elektrické energie se rozumí nahlášená stížnost odběratele elektrické 

energie na dodávku elektrické energie na adresu distributora elektrické energie.  

Jako podklad slouží databáze reklamací na kvalitu elektrické energie, která obsahuje 

základní údaje o reklamacích na kvalitu elektrické energie. Dále jako podklad poslouží 

databáze naměřených dat kvality elektrické energie, které byly pořízeny katedrou 

elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava. Naměřené data se hodnotí dle ČSN EN 50160 a také se 

zhodnocené data vyhodnotí podle přísnějších limitů. 

Obě databáze budou sloužit ke stanovení oprávněnosti reklamace na kvalitu elektrické 

energie, vyhodnocení parametrů kvality elektrické energie a stanovení možnosti šíření 

rušivých vlivů mezi jednotlivými hladinami napětí elektrizační soustavy. 

 

1.1.1   Části řešení disertační práce 

I. Část – Vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie 

 Teorie kvality elektrické energie z pohledu vzniku reklamace na kvalitu elektrické 

energie 

 Umístění reklamace na kvalitu elektrické energie 

 Doba vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie 

 Způsob nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie 

 Oprávněnost reklamace na kvalitu elektrické energie 

II. Část – Měření kvality elektrické energie 

 Legislativní řešení kvality elektrické energie v České republice 

 Měření kvality elektrické energie na jednotlivých hladinách napětí 
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 Srovnání míst měření kvality elektrické energie s databází reklamací na kvalitu 

elektrické energie a přiřazení měřeného místa k reklamaci na kvalitu elektrické energie 

 Vyhodnocení naměřených dat kvality elektrické energie v místě nahlášení reklamace 

na kvalitu elektrické energie 

 

III. Část – Vyhodnocení naměřených dat 

 Srovnání naměřených dat 

 Analýza flikru ve vybraných oblastech měření parametrů kvality elektrické energie 

 Vyhodnocení možnosti šíření rušivých parametrů kvality elektrické energie mezi 

hladinami napětí elektrizační soustavy 

 

1.2  Legislativní řešení kvality elektrické energie 
 

Kvalita elektrické energie je důležitá nejenom pro bezvadný chod spotřebičů na straně 

odběratele elektrické energie, ale také z důvodů snížení ztrát na straně distributora elektrické 

energie. V případě, že distribuční společnost dodává „nekvalitní“ elektrickou energii, 

vystavuje se tím problému vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie. 

V České republice je připojení zdrojů elektrické energie k distribučním sítím a 

problematika kvality elektrické energie řešena v těchto stěžejních legislativách: 

- Energetický zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

- Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v 

elektroenergetice 

- Pravidla pro provozování distribučních soustav – Kodex V - Bezpečnost provozu a 

kvalita na úrovni přenosové soustavy a Příloha 3 – Kvalita napětí v distribuční 

soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení, Energetický regulační úřad, 2016 

- ČSN EN 50160 ed.3 – Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané 

z elektrických distribučních sítí 

 

Všechny výše uvedené legislativní rámce jsou závazné a jejich nedodržení může mít za 

následek velké ztráty a také jejich nedodržení může být příčinou vzniku reklamace na kvalitu 
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elektrické energie. Kvalita elektrické energie není jenom národnostním problémem, ale také je 

řešen celoevropsky.  

 

1.3  Přístroje na měření parametrů kvality elektrické energie 
 

K měření parametrů kvality elektrické energie se využívá síťových analyzátorů. Existuje 

velké množství síťových analyzátorů od různých výrobců, které se dodávají po celém světě. 

Pro výběr samotného měřícího analyzátorů, je důležité, aby síťový analyzátor uměl měřit a 

vyhodnotit změřená data dle ČSN EN 50160 ed.3. Jednotlivé síťové analyzátory se liší 

v mnoha částech. Mohou to být princip měření, konstrukce software a podobně. Samotné 

měřící metody, podle které musí síťový analyzátor být konstruován, jsou uvedeny v  ČSN EN 

61000-4-30 ED. 2 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika 

– Metody měření kvality energie). Tato norma obsahuje metody, jakými lze měřit kvalitu 

elektrické energie v elektrických sítích. Velmi důležitým parametrem při měření kvality 

elektrické energie je nejenom samotná funkce měřicího přístroje, ale také prohlídky 

naměřených a vyhodnocených dat, které byly získány v průběhu měření. 

 

1.4  Reklamace na kvalitu elektrické energie v letech 2004-2015 
 

Reklamace na kvalitu elektrické energie bývá prováděna u distributorů elektrické energie. 

Od roku 2004 postupně distributoři elektrické energie zaznamenávají počet reklamací kvality 

elektrické energie. Během období let 2004 - 2015 bylo zaznamenáno 20483 reklamací kvality 

elektrické energie od odběratelů elektrické energie. Všechny reklamace na kvalitu elektrické 

energie jsou zaznamenány v databázi, kterou vedou distribuční společnosti. 

 

1.4.1 Popis databáze reklamací na kvalitu elektrické energie 

 

- Zaznamenáno 20483 reklamací na kvalitu elektrické energie v období let 2004-2015 

- Rozdílné zápisy v databázi 

- Nejednotné označení příčin reklamace, některé záznamy jsou neúplné 

- Některé záznamy jsou uvedeny vícekrát 
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1.4.2 Čas a datum vzniku reklamace nad kvalitu elektrické energie 

 

a) Rozdělení reklamací na kvalitu elektrické energie dle nahlášení v ročním období  

 

  

Obrázek 11 - Zobrazení počtu reklamací na kvalitu elektrické energie podle ročního období v 

letech 2006-2015 

 

Na obrázku 1 jsou zobrazeny počty reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 2006-

2015 rozdělené dle nahlášení v ročním období. Při pohledu na graf je patrné, že největší počet 

reklamací na kvalitu elektrické energie je na podzim. Dalším ročním obdobím, kdy byly 

nejvíce nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie, bylo léto. Třetím nejvyšším 

obdobím kdy byly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie, byla zima. Jednotlivé 

měsíce kdy byly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie jsou zobrazeny 

v následujícím grafu. 
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b) Rozdělení nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie dle měsíců vzniku 

 

 

Obrázek 2 - Počty nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 2003-2015 

  

V obrázku číslo 2 jsou zobrazeny počty reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 

2003-2015. Z grafu je patrný nízký počet reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 

2003-2005 23. V dalších letech jsou počty reklamací na kvalitu elektrické energie mnohem 

vyšší. Nejvyšší počet reklamací na kvalitu elektrické energie byl v roce 2013, kdy v červnu a 

srpnu tohoto roku došlo k výraznému nárůstu počtu nahlášených reklamací na kvalitu 

elektrické energie 23. Další rokem, který obsahoval vysoký počet reklamací na kvalitu 

elektrické energie byl rok 2012, kdy v měsících červenec a říjen byl vysoký nárůst počtu 

nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie 23. Při sledování roku 2012 a 2013 

můžeme také vidět významný pokles reklamací na kvalitu elektrické energie v prosinci těchto 

let 23. 
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1.4.3 Způsob nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie 

 

 

Obrázek 3 - Počty jednotlivých způsobů nahlášení reklamací na kvalitu elektrické energie v 

letech 2004-2015 

 

Na obrázku číslo 3 jsou zobrazeny počty jednotlivých způsobů nahlášení reklamací na 

kvalitu elektrické energie. Z grafu je patrný dominantní způsob hlášení reklamace na kvalitu 

elektrické energie a tím je telefonický kontakt, který byl využit hned v 60,83% případů. 

Dalším využívaným způsobem, pomocí kterého zákazníci nahlásili reklamaci na kvalitu 

elektrické energie, byl E-mail, který byl využit v 13,76% případů. Třetím nejvyužívanějším 

způsobem nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie je osobní kontakt na pobočce 

distributora elektrické energie, který byl využit v 7,33% případů. Čtvrtým nejvyužívanějším 

způsobem nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie byla papírová korespondence, 

která byla využita v 7,11% případů nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie. Ostatní 

způsoby nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie byly využity v malém procentu 

oproti výše vyjmenovaným způsobům. 
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1.4.4 Oprávněnost reklamace na kvalitu elektrické energie 

 

 

Obrázek 4 - Vývoj oprávněnosti na kvalitu elektrické energie 

 

Z obrázku 4 je patrný růst neoprávněných reklamací na kvalitu elektrické energie, neboť 

zatím co v roce 2006 bylo 222 neoprávněných reklamací na kvalitu elektrické energie, v roce 

2009 jich bylo 332, v roce 2010 bylo nahlášeno 409 neoprávněných reklamací na kvalitu 

elektrické energie a v roce 2011 bylo nahlášeno 390, neoprávněných reklamací na kvalitu 

elektrické energie. V roce 2014 bylo nahlášeno 1996 a v roce 2015 bylo 1733 reklamací na 

kvalitu elektrické energie, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné. 5 

 

1.4.5 Předpoklad výskytu reklamací na kvalitu elektrické energie 

 

Informace o tom, že v určité oblasti by se mohl vyskytovat problém s kvalitou elektrické 

energie je pro distribuční společnost velice důležitým faktorem, neboť v případě, že bude mít 

informace o tom, že v lokalitě je špatná kvalita elektrické energie, může učinit opatření ke 

zlepšení parametrů kvality elektrické energie.  

Pro distribuční společnosti je nejhorší varianta pokud existuje reklamace na kvalitu v 

místě, pro které neexistuje soudobé měření. Následné měření např. po odeznění „nekvality“ 

může i místo, ve kterém se nekvalita vyskytuje náhodně, označit takové místo za místo 

s neoprávněnou reklamací.  

Z tohoto důvod je potřeba stanovit metodiku ke zjištění předpokládanému výskytu 

reklamací kvality elektrické energie. 
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Metodika k předpokládanému výskytu reklamací: 

Stanovení metodiky k předpokládanému výskytu reklamací kvality elektrické energie z 

pohledu nalezení příčiny reklamací kvality elektrické energie popřípadě odstranění škod 

vzniklých špatnou kvalitou elektrické energie. 

Předpoklad vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie můžeme získat těmito 

metodami:  

1. Systematické zaznamenávání reklamací - jedná se o pečlivé zaznamenání reklamací 

kvality elektrické energie do příslušné databáze včetně dat o oprávněnosti reklamace 

popřípadě příčiny vzniku oprávněné reklamace kvality elektrické energie. Z pohledu 

umístění reklamace kvality elektrické energie můžeme uvažovat 3 typy míst:   

a) místo s prokázanou nekvalitou - „A“ - jedná se o místo, ve kterém probíhalo 

měření parametrů kvality elektrické energie v době nahlášení reklamace a zjištěné 

hodnoty přesahovaly kompatibilní úroveň 

b) místo s neprokázanou nekvalitou, ale s přihlédnutím k dalším okolnostem - „B“ - 

jedná se o místo v jehož okolí se již vyskytla reklamace nebo místo se nachází 

v blízkosti předpokládaného zdroje rušení popřípadě místo je na dlouhé odbočce 

apod. 

c) místo s nepravděpodobnou nekvalitou - „C“ - jedná se o místo, ve kterém se 

nepředpokládaná, že by mohla být zhoršená kvalita elektrické energie. 

2. Rozdělení regionu na menší celky – jedná se o rozdělení sledovaných oblastí do 

menších celků podle stanovených kritérií. Za kritérium může být stanovena například 

plocha území, počet zákazníků NN, spotřeba elektrické energie, počet napájecích uzlů 

apod.  

3. Spojení dat do jedné informace - jedná se tedy o vytvoření tzv. „mikroregiony“ s 

kombinací reklamací typu A, B a C 

4. Stanovení limitních hodnot, po jejichž překročení by měl dojít k zahájení 

systematického osazení monitorování PQ, a to nejen na hladině NN (především míst 

s reklamacemi A a B), ale i na vybraných místech VN (může docházet k šíření rušení 

přes hladinu VN). Mezi limitní hodnoty patří počet nahlášených reklamací kvality 

elektrické energie, počet oprávněných reklamací kvality elektrické energie, počet 

možných zdrojů rušení atd.  
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1.5  Měření kvality elektrické energie 

 

V napájecím místě se hodnotí ve všech fázích tyto parametry kvality elektrické energie: 

 vybraná harmonická napětí (3., 5., 7., 9., 11.), 

 flikr, 

 nesymetrie. 

V tomto měření se jedná o 3 místa v různých napájecích bodech na všech hladinách napětí, 

v jejíž blízkosti byly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie.  

 

Měření na hladině vysokého napětí pro konkrétní stížnosti 

 

Tabulka 1 - Naměřené hodnoty parametrů kvality elektrické energie 

 1. místo 2. místo 3. místo 

3. harmonická (%) 0,35 0,37 0,24 

5. harmonická (%) 0,90 1,72 1,76 

7. harmonická (%) 0,53 0,59 0,77 

9. harmonická (%) 0,04 0,02 0,05 

11. harmonická  (%) 0,18 0,25 0,16 

Pst (-) 0,15 0,2 0,31 

Plt (-) 0,16 0,21 0,26 

Nesymetrie (%) 0,32 0,25 0,23 
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Měření harmonických složek napětí 

 

 

Obrázek 5 - Hodnoty měřených harmonických složek napětí 

 

 

Měření flikru 

 

 

Obrázek 6 - Hodnoty parametru krátkodobé míry doby míry flikru 
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Obrázek 7 - Hodnoty parametru dlouhodobé míry doby míry flikru 

 

 

Měření nesymetrie napětí 

 

 

Obrázek 8 - Hodnoty parametrů nesymetrie jednotlivých míst reklamace 
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1.6 Měření parametrů kvality elektrické energie ve vybraných místech severní 

Moravy 
 

Na severní Moravě byly, v letech 2014 až 2015, ve vybraných místech monitorovány 

parametry kvality elektrické energie. Na základě těchto měření byly vybrány oblasti pro další 

měření. Hlavním parametrem měření byl parametr flikr 

Cílem bylo vyhledat místa se zhoršujícím flikrem a případně tato místa srovnat s 

nahlášenými reklamacemi. 

 

Tabulka 2 - Jednotlivá místa a intervaly měření flikru 

Označení místa 

Interval měření 

2014 2015 

Jaro Podzim Jaro Podzim 

Místo A_NN1 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 
6.5.-25.5. 

25.5.-9.6. 
4.11.-20.11. 

Místo A_VN1 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 
6.5.-25.5. 

25.5.-9.6. 
4.11.-20.11. 

Místo A_VN2 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 
6.5.-25.5. 

25.5.-9.6. 
4.11.-20.11. 

Místo A_VVN1 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 25.5.-9.6. 4.11.-20.11. 

Místo B_NN1 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo B_NN2 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo B_VN1 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo B _VN2 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo C_NN1 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_NN2 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_NN3 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_NN4 28.5.-12.6. 19.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_VN1 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_VN2 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo D_NN1 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-21.4. 29.9.-15.10. 

Místo D_NN2 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-21.4. 29.9.-15.10. 

Místo D_VN1 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-20.4. 29.9.-15.10. 

Místo D_VVN1 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-20.4. 29.9.-15.10. 

Místo E_NN1 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VN1 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VN2 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VVN1 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VVN2 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo F_NN1 9.7.-24.7. 21.10.-6.11. 12.5.-28.5. 5.10.-22.10. 

Místo F_NN2 9.7.-    24.7. 21.10.-6.11. 12.5.-28.5. 5.10.-22.10. 
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1.6.1 První etapa měření flikru „Jaro 2014"  

 

V první etapě měření „Jaro 2014“ bylo provedeno měření flikru v těchto šesti lokalitách: 

Místo A, Místo B, Místo C, Místo D, Místo E a Místo F.  

Z naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v lokalitě 

Místa A_NN1 ve fázi L1 v prvním týdnu měření. Dále byly hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru překročeny v lokalitách Místa A_VN2, Místa C_NN2, Místa C_VN2, Místa E _VN2, 

Místa E_VVN2 a Místa F_NN2. V těchto lokalitách byla dlouhodobá míra vjemu flikru 

překročena v obou týdnech měření a vždy ve všech třech fázích. 

V následujících obrázcích jsou zobrazeny naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru z jednotlivých lokalit, ve kterých byla překročena naměřena hodnota dlouhodobé míry 

vjemu flikru dle ČSN EN 50160. 

 

 
Obrázek 9 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa A 
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Obrázek 10 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa C 

 

 
Obrázek 11 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa E 
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Obrázek 12 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa F 

 

1.6.2 Druhá etapa měření flikru „Podzim 2014"  

 

Z  výše naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v 

lokalitách Místo A_VN2, Místo B_NN1, Místo B_VN1, Místo E_VN2 a Místo F_NN2. V 

těchto lokalitách byla dlouhodobá míra vjemu flikru překročena v obou týdnech měření a 

vždy ve všech třech fázích. 

1.6.3 Třetí etapa měření flikru „Jaro 2015"  

 

Z  naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v 

lokalitách Místo A_VN1, Místo C_NN1, Místo C_VN2, Místo E_VN2 v obou týdnech 

měření a vždy ve všech třech fázích. Dále došlo k překročení limitních hodnot dlouhodobé 

míry vjemu flikru v lokalitě Místo B_NN1, kdy v první týdnu došlo k překroční limitních 

hodnot ve fázích L1, L3 a v druhém týdnu došlo k překročení limitních hodnot ve všech třech 

fázích. Dále došlo k překroční limitních hodnot v lokalitě Místo B_VN1, kdy v první týdnu 

došlo k překroční limitních hodnot ve fázích L2, L3 a v druhém týdnu došlo k překročení 

limitních hodnot ve všech třech fázích. Další lokalitou, ve které došlo k překročení limitních 

hodnot dlouhodobé míry vjemu flikru byla lokalita Místo C_NN4 ve fázi L2 v obou měřených 

týdnech. Další lokalitou, ve které došlo k překročení limitních hodnot dlouhodobé míry vjemu 

flikru byla lokalita Místo E_VVN1 a Místo E_VVN2 ve fázích L2, L3 v prvním měřeném 
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týdnu a ve všech fázích v druhém měřeném týdnu. Poslední lokalitou s překročenou limitní 

hodnotou dlouhodobé míry vjemu flikru byla lokalita Místo F_NN2, kdy v prvním měřeném 

týdnu došlo k překročení limitních hodnot ve všech třech fázích a v druhém měřeném týdnu 

pouze ve fázi L2. 

1.6.4 Čtvrtá etapa měření flikru „Podzim 2015"  

 

Z  naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v 

lokalitách Místo A_VN2, Místo C_NN2, Místo C_VN2, Místo E_VN2, Místo E_VVN2a 

Místo F_NN2 v obou týdnech měření a vždy ve všech třech fázích. Dále došlo k překročení 

limitních hodnot dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo B_NN1, kdy v první týdnu 

došlo k překroční limitních hodnot ve fázi L3 a v druhém týdnu došlo k překročení limitních 

hodnot ve fázích L2 a L3, fáze L1 nebyla měřena. Dále došlo k překroční limitních hodnot v 

lokalitě Místo B_VN1, kdy došlo k překroční limitních hodnot ve fázích L2, L3 v obou 

měřených týdnech. Poslední lokalitou s překročenou limitní hodnotou dlouhodobé míry 

vjemu flikru byla lokalita Místo E_VVN1, kdy v prvním měřeném týdnu došlo k překročení 

limitních hodnot ve všech třech fázích. 

 

1.6.5 Zhodnocení analýzy naměřených dat v letech 2014 a 2015 

 

Analýza kvality elektrické energie v oblasti severní Moravy byla pravidelně prováděna ve 

dvou ročních intervalech (jarní a podzimní kampani). Analýza byla provedena měřením a 

následným vyhodnocením naměřených dat kvality elektrické energie v důležitých napájecích 

uzlech s ohledem na možnost výskytu zhoršených parametrů kvality elektrické energie a 

zároveň s tímto s možností vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie v těchto měřených 

oblastech. 

Pro vyhodnocení možnosti vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie byl vybrán flikr 

jako jeden z parametrů kvality elektrické energie, neboť tento parametr mohou zákazníci 

vnímat formou blikání v domácnostech a tento jev brát jako podnět k nahlášení reklamace na 

kvalitu elektrické energie u svého distributora elektrické energie. 

Z naměřených dat, která byla uvedena výše, je prokázáno, že byla obecně zhoršená kvalita 

elektrické energie vlivem flikru vyskytujícího se v distribučních sítích. Flikr byl překročen ve 

všech hladinách napětí a zároveň je překročen ve více napájecích uzlech oblasti severní 
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Moravy. V měřeném časové období roku 2014 a 2015, kdy byla v daných lokalitách zhoršená 

kvalita elektrické energie, avšak nedošlo k nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie 

ze strany odběratele v období, ve kterém v daném místě probíhalo měření. 

Ze strany odběratelů elektrické energie existují v různých oblastech stížnosti na kvalitu 

elektrické energie, které se musí ověřit. Ve výše provedených měřeních, byla také ověřována 

oprávněnosti reklamací na kvalitu elektrické energie v místech, kde byla nahlášena reklamace 

na kvalitu elektrické energie a v daném místě byl také umístěn analyzátor pro měření kvality 

elektrické energie. Z výše uvedeného ověření 3 měřených míst bylo zjištěno, že dané 

reklamace na kvalitu elektrické energie byly neoprávněné, což se potvrdilo také měřením. 

Nicméně nelze říci, že by  všechny reklamace na kvalitu elektrické energie byly neoprávněné. 

Reklamace na kvalitu elektrické energie může také být oprávněná ze strany zákazníka, avšak 

následným měřením byla reklamace na kvalitu elektrické energie zamítnuta z důvodu, že 

nebyly překročeny limitní parametry kvality elektrické energie. Toto může vzniknout 

v případě, že se jednalo o krátkodobý lokální jev, při kterém dojde k překročení parametrů 

kvality elektrické energie a k rušení funkce některých přístrojů, avšak následné měření, které 

proběhne až po nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie, nic neprokáže, neboť tento 

jev odezní a v době měření jsou všechny parametry kvality elektrické energie v normativních 

hodnotách. Tento jev může vzniknout třeba v oblastech vesnic nebo odlehlých oblastí, ve 

kterých se například připravují lidé na zimní období přípravou dřeva (použití cirkulárky 

s velkým odebíraným výkonem), kdy prováděna činnost probíhá po krátkou dobu než by se 

stihlo provést kontrolní měření po nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie. 

 

2. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ ANALYZÁTORŮ 

KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE V MÍSTECH REKLAMACÍ 

KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Pro stanovení ekonomického zhodnocení eventuálního osazování míst analyzátory kvality, 

je nutné nejdříve mít informace o finančních kompenzacích zákazníkům. Tuto věc řeší 

Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v 

elektroenergetice, která stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s 

regulovanými činnostmi v elektroenergetice, včetně výše náhrad za její nedodržení, postupy a 
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lhůty pro uplatnění nároku na náhrady, a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek 

a služeb. 

Dle §8 je standardem kvality napětí distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry 

velikosti a odchylky napájecího napětí a frekvence, které jsou v souladu s Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribučních soustav nebo s 

parametry napětí a frekvence sjednanými ve smlouvě mezi zákazníkem a provozovatelem 

distribuční soustavy 22.  

V případě, že dojde k nahlášení reklamace kvality elektrické energie, řeší vyhláška č. 

540/2005 Sb. Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí: 

 

(1)  Standardem lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí je prověření 

oprávněnosti reklamace dodavatele sdružené služby nebo zákazníka na kvalitu 

napětí a písemné vyrozumění dodavatele sdružené služby nebo zákazníka o jejím 

prověření do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace dodavatele sdružené 

služby nebo zákazníka provozovateli distribuční soustavy 22.  

(2)     Je-li reklamace dodavatele sdružené služby nebo zákazníka po prověření shledána 

provozovatelem distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného 

vyrozumění dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi určení způsobu a termínu 

odstranění příčiny snížené kvality napětí, jinak není standard lhůty pro vyřízení 

reklamace na kvalitu napětí dodržen 22.  

(3)   Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí poskytuje 

provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 1 200 Kč za každý 

den prodlení, nejvýše však 30 000 Kč 22.  

 

V případě, že dojde ke zjištění, že reklamace kvality elektrické energie je oprávněná, je 

provozovatel distribuční soustavy se řídit § 10 vyhlášky č. 540/2005 Sb. Standard lhůty pro 

odstranění příčin snížené kvality napětí. Tato část vyhlášky definuje tyto náležitosti: 

 

(1)  Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí je provedení 

potřebných opatření příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k 

odstranění příčin snížené kvality napětí ve lhůtě: 
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a)    30 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení 

reklamace kvality napětí dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi s 

určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, je-li 

příčina snížené kvality napětí odstranitelná jednoduchým provozním 

opatřením, například manipulací v zařízení distribuční soustavy 22,  

b)    6 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace 

kvality napětí dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi s určením 

způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, je-li příčina 

snížené kvality napětí odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož 

provedení není třeba stavebního povolení podle stavebního zákona 5), a 

příčinu snížené kvality napětí nelze odstranit postupem podle písmene a), 

nebo 22, 

c)     24 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace 

kvality napětí dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi s určením 

způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, je-li příčina 

snížené kvality napětí odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož 

provedení je třeba stavebního povolení podle stavebního zákona 5); za 

nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nedojde-li přes veškeré 

vynaložené úsilí provozovatele distribuční soustavy k vydání stavebního 

povolení z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli 22.  

 

(2)   Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí 

poskytne příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 

1 200 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 60 000 Kč 22.  

 

Z výše uvedeného je patrné, že v případě pozdního vyřešení oprávněnosti reklamace 

kvality elektrické energie náleží zákazníkovi maximálně 30 000 Kč a za nedodržení standardu 

lhůty pro odstranění příčiny snížení kvality elektrické energie maximálně 60 000 Kč. 

V případě, že by došlo k nahlášení reklamace kvality elektrické energie od více zákazníků 

najednou a distribuční společnost by nestihla vyřídit reklamaci na kvalitu elektrické energie 

dle §9 Vyhlášky č. 540/2005 Sb., měl by na náhradu nárok každý zákazník, což pro 

distribuční společnost by mohlo znamenat i nemalé finanční zatížení. 
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Z tohoto vyplývá, že v případě kdy dochází v některých místech k častým reklamacím 

kvality elektrické energie, měla by distribuční společnost zvážit osazení těchto míst 

monitorováním parametrů kvality elektrické energie. 

Není nutné kalkulovat s pořizovací cenou (např. cena síťového analyzátoru se může 

pohybovat v cenové hladině kolem 150 tis. Kč bez DPH), protože přístroje je možné 

nasazovat opakovaně, ale je nutné uvažovat např.: 

 

- režijní náklady analyzátoru x počet analyzátorů x počet dnů (týdnů) monitorování 

- výjezdy technika na montáž a demontáž analyzátoru, ev. průběžnou kontrolu 

funkčnosti 

- náklady na vyhodnocení dat z jednoho místa x počet vyhodnocovaných míst (počet 

analyzátorů)  

- možnost využití analyzátoru po odstranění závad způsobující kvalitu elektrické 

energie v postižených oblastech 

Tyto náklady by se měly být porovnány s náklady na kompenzace zákazníkům, ale mohou 

zde figurovat i jiné náklady, např. opravy na straně distributora, které si nekvality mohla 

vyžádat. 
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ZÁVĚR 

 

Tato disertační práce se zabývá reklamacemi na kvalitu elektrické energie a možnými 

příčinami jejich vzniku. Každý odběratel elektrické energie chce, aby všechny jeho elektrické 

spotřebiče fungovaly bezchybně. Pro bezchybnou funkci elektrických spotřebičů je zapotřebí, 

aby z místa výroby elektrické energie, tedy elektrárny, přes distribuční síť do místa spotřeby, 

tedy k odběrateli, byla dodána kvalitní elektrická energie. Všechny kvalitativní parametry, 

podle kterých se kontroluje kvalita elektrické energie, jsou uvedeny v ČSN EN 50160 ed.3. 

První výsledkem této disertační práce je vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické 

energie. Byly popsány některé síťové analyzátory pro měření kvality elektrické energie. Byla 

popsána databáze reklamací na kvalitu elektrické energie, podle které bylo vyhodnoceno 

celkem 20483 reklamací na kvalitu elektrické energie. V rámci vyhodnocení reklamací 

kvality elektrické energie byly vyhodnoceny počty reklamací na kvalitu elektrické energie 

podle nahlášení reklamace v ročním období a také podle jednotlivých měsíců, ve kterých byly 

reklamace na kvalitu elektrické energie nahlášeny. 

Další částí vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie bylo zjištění, jakým 

způsobem byly reklamace na kvalitu elektrické energie nahlášeny distributorovi elektrické 

energie. 

Poslední části hodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie bylo vyhodnocení 

oprávněnosti reklamací na kvalitu elektrické energie dle databáze reklamací na kvalitu 

elektrické energie.  

Po řešení vyhodnocení reklamací kvality elektrické energie, řeší tato disertační práce 

předpoklad reklamací kvality elektrické energie. V rámci této části je řešena metodika 

výskytu reklamací kvality elektrické energie. V této metodice jsou řešeny 4 metody , podle 

kterých lze získat předpoklad vzniku reklamace kvality elektrické energie. 

Další částí této disertační práce je část měření kvality elektrické energie. V této části je 

provedeno srovnání míst, ve kterých byly měřeny parametry kvality elektrické energie s 

databází reklamací na kvalitu elektrické energie. Následně bylo popsáno měření kvality 

elektrické energie na jednotlivých hladinách napětí. V rámci těchto měření, byly 

vyhodnocovány harmonické složky napětí, flikr a nesymetrie jakožto některé parametry 

kvality elektrické energie.  
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Na základě měření, které bylo provedeno v letech 1998-2012 byly vybrány oblasti, ve 

kterých byl vybrán jako hlavní měřený parametr flikr. Měření v těchto vybraných oblastech 

bylo provedeno v letech 2014-2015. Vybrané oblasti jsou průmyslové oblasti s rušivými 

zdroji velkých výkonů a oblasti, ve kterých se nachází místní zdroje rušení. Samotné měření 

bylo prováděno ve dvou ročních kampaních (jarní a podzimní).  

Na základě všech vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie a měření parametrů 

kvality elektrické energie můžeme učinit tyto závěry: 

 

1. Existují reklamace na kvalitu elektrické energie v místech, kde bylo prováděno 

měření na kvalitu elektrické energie, ale na základě měřených dat bylo zjištěno, že 

kvalita elektrické energie je v pořádku. Z toho vyplývá, že daná reklamace na kvalitu 

elektrické energie byla neoprávněná. 

2. Existují reklamace na kvalitu elektrické energie v místech, kde bylo prováděno 

měření na kvalitu elektrické energie, a současně na základě měřených dat bylo 

zjištěno, že kvalita elektrické energie není v pořádku. Z toho vyplývá, že daná 

reklamace na kvalitu elektrické energie byla oprávněná. 

3. Existují místa, ve kterých je na základě měření zjištěna zhoršená kvalita elektrické 

energie, avšak nebyla nahlášena žádná reklamace na kvalitu elektrické energie. Jsou 

to místa s častými zhoršenými parametry kvality elektrické energie a odběratelé 

elektrické energie při četnosti poruch v síti toto neřeší. 

 

Z vyhodnocení bodů 1 a 3 vyplývá, že v těchto místech je vhodné umístit přístroje pro 

kontinuální měření kvality elektrické energie. Použití těchto měřících přístrojů bude výhodné 

jak pro distributora elektrické energie tak také pro odběratele elektrické energie, neboť v 

případě vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie bude jednodušší vyhodnocení její 

opodstatněnosti a případně také řešení příčiny vzniku opodstatněné reklamace na kvalitu 

elektrické energie. Další výhodou použití těchto přístrojů bude přehled o průběhu kvality 

elektrické energie a jejích změnách ve sledovaných oblastech. 

V poslední části této práci je nastíněno řešení ekonomické zhodnocení umístění 

analyzátorů kvality elektrické energie v místech reklamací kvality elektrické energie. V této 

části jsou uvedeny lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektrické energie a také náhrady, 

které náleží zákazníkovi v případě, že provozovatel distribuční soustavy by nedodržel tyto 
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termíny. Dále tato část řeší také termíny pro odstranění příčiny vzniku reklamace na kvalitu 

elektrické energie a také náhrady, které náleží zákazníkovi v případě, že provozovatel 

distribuční soustavy by nedodržel tyto stanovené termíny. V poslední části tohoto zhodnocení 

jsou označeny náklady, se kterými musí distribuční společnost uvažovat při nasazení 

analyzátoru kvality elektrické energie. 
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