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1 všEoBEcxo požao,1vry

1.í ÚVoD

Úkolem frktrrraČniho mďenl je korektnírn způsobem získávat data o odebírané a ódívané etekťině a
taklo pořizerrá clata dále poslryúovat oprávněným úěa§hikům hhu, a to nediskriminačně a s náleátou rlrůvěmostí_
HlarT ú úlohou fakturačního měření zůstává i nadále fakt, že naměřená data tvofi obvyklý výsfup pro věťinu
pouávarrých způsobů úětování na thu s elekťinou.

Základní ustanovení ohledně fakturačního rněřeníjsou uvedena v [1], zejména v § 49 (Měření), adálev
[2l a[5].

1.2 MĚŘlcíMísTo, nltĚŘcí BoD, MĚŘcizlŘizeni
_ Měňcí bod je zpravidla ýzický bod sítě, ve kterém se sním{ měří a registruje elektřina. podle

y"ryPjj9fro se směíu toku energie se jedná o dodávající (napájecí) a / nebo odběňrý bóa. vywaii-ti se u
sloátějŠÍch případu m-ěřenl součty nebo rozdíly z nanrěřených hodnot, ať už v regisnáních přístrojích nebo
pomocí yýpočetní techniky, jsou přiřamvány tzv. virtuální měňcí body.

_, Měňcí místo j§ místem měření elektřiny v zařizettlch elektrizačnl soustavy v předávacích a
odběmých místech. představuje v píaxi soubor tecbniclcých prosťedků a měřicích pústrojů připojených
k jednomu měňcírru bodu.

]VÍěňcí zařízení sesává zejména z měňcích tansform,{átorů, elektroměrů a legistračních stanic, včetně
příslušných spojovacich v€dení, pomocných přístojů a přístrojů určených pro komunikaci.

Z defirrice měřicího bodu, měňcího mí§t4 měřicího zaňzení a odběrného nebo piedávacího místa
dáLle vYPlývrá, Že odběmé (přeclívací) místo se v aásadě skládá zjednoho měřicího místa. To současně zrameni!
že je tvofuno jedním měřicím zařízením ve smyslu [l],. u složtějších připadů napájení odběmých mist a dále
v elektriclcých stanicích a výrobnách elekťiny nelze váy vystačii s jedním měřicím místem. Taiovéto oclběrné
misto stanice nebo výrobny je potom slož€no z 1,ice měňcích mis' íZí.. že sestává i z více rněňcich zařizení,
Celková odebraná nebo dodaná energie v takoyémto odběmém nebo předávacím nísG se stanoluje jako §zickýnebo logiclcý souěet jednotlivých měřicích míst. Fyziclcým součtem se rozumi převážně rrw Úeu 

^ 
p"átl

reg]s.talnÍho (souČtoYého) přístroje, na jehož vsfupy jsou připojena jerlaotlivá měiicí zŇlzeú z příslušných
měřicích mlst. Logich-ým součt€m se rozumí SW řešení zpravi<lú v sidla PDs, za lyuátí \"ipočetní úhniky.

1.3 zVLÁšTtli požnonvKY NA FAKTURAčNi uĚŘer.rí
. _ VjjimeČné postavení z přístrojů měřicího zŇízrni zaulímá e|ektroměr a měřicí transformátory proudu a

naPěti. Jedná se o tzv. praco\Ťí měňdla stanovená (zt<ráceně jen "stanovená měňdlď') a vztahuje se na ně [3] a
U!2 zrinena [4] a [6].. V praxi to zramená" že jako elektroměr a měřicí transformátor musí bý1 v aloraŮnirrr
měření použit (uveden do oběhu) takový pňshoj, který má pňdělenu anačku schváleného týpu, je ověřen a
oPaťen Platrrou tiřední zrračkou a nebo splňuje technické poádavky nově uváděných měridel dó ob!ňu dle t6].

_ _ pokud je elektroměr lybaven přídawými funkceni, jako je např. měření a zlanm paíam€trů kvality
elekřiny, musí byljeho základní měřicí fiukce dostatečně zabezpečeny před neopnívněným přístupem.

Výrobci a koneční zákazníci jsou povinni podle [1| neprodleně hlá§it ávady na měřiclch zůizelich,
vČetně poruŠení zajiŠtění proti neopnívněné manipulaci které 4jiití. Tato povinnost vyp\yvá ztoho, žr méhci
zalizsni se nacháá zpravidla v odběmém zařízení konečného zákazrúka nébo ve vYrotmirn zŇuení wýrobce a
nemůže být z objektivních důvodů pod čas€jší pravidelnou a přimou kontrolou PDS-
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í.4 VYMEZEN PoVl PDs, VYRoBc A KoN
zÁxnzruíxů

Za funkčnost a spTávnost měřicího zařízení, tj. souboru měňcích a tecbnických pro§ficdkůjako celku, je
zodpověrlný příslušný PDs, což Yyplývá zjeho povinnosti zajišťovat měření v D§ ([1|). Aby mobl PDs dostát
této své poviDnosti, jsou výrobci a koneční zíkaaníci povinni rovněž dle ustanovení 11| upravit na svůj náklad
předávací mísXo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení. Konkrétně se jedná o nrásledující možné
úpraly:

o Moníáž popř. výměnu měřicích tran§formátorů v odběmém místě s převodovým měřením za schválené
§py, s platným ověřením a t€chniclcými parametry stanovenými příslušným PDS. (Provedení, technické
paíametry měřicích jader, primáml a sekrmdámí jmenovité hodnoty měřených veličin, jmenovité zatíženi,
zapojeni, apod. jsou souěástí vniťních standardů příslušného PDS). Povinnost zajistit a ná,kladově uhíadit
výměnu měřicích transformrátorů je zakotvena v [1]. Měficí tíansformátory proudu a napětí jsou souěástí
odběmého místa. Kromě příslušné měřici funkc€ rl áležitosti fakturačního měření nesmí být měficí jádro
pouáto pro zajištění firDkce ochran rozvodného zŇizetll apod. Měřicí transformátory kromě toho
předsta}ují roznrěíově i §pově kon§tukční prvek, ávislý na celkovém provedení rozvodného zařízsní nebo
příslušného elektroměrového rozváděče.

r položení nepfurušovanýcb, samostatných spojovacích vedení mezi měřicími tíansformítory a elektroměry
zkušebními svorkovnicemi, resp. jistícími prvky. @imerrzování spojovacího vedení u převodového měření
dle vniťních standardů příslušného PDS).

o zajištění přislŇného roáraní dle specifikace pDs pro qrrávání výsfupů z elektroměru nebo integraěního
přístroje ke sledování a / nebo řízení odběru konečného ákaaníka uebo rrýrobce.

o zajišéní spojovacího vedení meá elektroměry a registračnim pňstŤojem u případů §loátějších měřoní typu
A nebo B. Pňpojení zajištěného napáj€ní, atd.

. Připojení samostahé telefonní linky pro dákovrý odečet naměřených hodnot úen u měření §pu A).

o zajišĚní, popř. úpravu rozvaděčů, měřicích skínl nebo elektoměrových desek pro montáž elektroměrů a
dalších přístrojů podle technické specifikace PDS. (Provedení a umíséní rozváděčů v souladu s vnifními
staDdardy PD§).

o výměnu a montáž předřazeného jisticího prvku za odpovídající §p a velikost.

Poznámka : Počet a rozsah požadovaných úprav se odvíjí od reálného stavu měřicího zařízení v odběmém nebo
předávacím místě a ávisí íovněž na typu měřeni (v textu uvedeno) dle [2] citované v odst. 1.3. Veškeíé
podrobnosti stanovuje příslušný standard PD§. U nových nebo celkově rekonstruovarrých odběmých míst
schvaluje PDS přislušnou projektovou dokum€ntaci. Rovněž při podstatrrém a dlouhodobém zyýš€ní n€bo
súžrli záižeú měničfi tj. primámí jmenovité hodnoty měřené veličiny, může PDS nařídit výměnu měřicích
transformátorů.

í.5 MĚŘtcí A VYHoDNocoVAcí INTERVAL
Pro všechna měňcí místa elekírizačni soustaYy je v Záeátosti fakturačního měření jednotrrě zaveden od

1. listopadu 2001 platný ěas. Zá.kladním měřicím interyalem (měficí periodou) je u průběhového měření je<lna

čtyrthodina. Pouává se pro 4jišťování hodnoty energie nebo sřednl ho<lnoty výkonu, nafl. pň 4|išťování
průběhu zatížení. Základní vyhodnocovací interval pro průběhové měření je jedna hodina. Podrobnější údaje
jsou stanoveny v [2] včetně írdajů o synchronizaci.

í.6 STŘEDNí noonorn vÝxottu
Je to množství naměřené elektřiny lztažené na měňcí periodu [kWb./tl.
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1.7 sM TOKU ENERG|E
odebíranáčinnáeneÍgievdanémměřicímbodějeoznačenajakokladná(+),tj.odPDSkuživatelisítě,

dodávaná činná energiejako ápomá (), tj. od uávatele síé k PDs,
Jalová enerlejle označenajako kl afuáykdyžpro fázavý úhel mezi proudem a napětím platí ; 0'< q <

180".Jalováenergieleoznaeenajakozapomá,kdyžprofázovýúhelmeáproudemanapětímplatí:180,<rp<
360,.

í.8 JEDNoF ÁzovÉvÝnogNy, pŘlpolenÉ Do DlsTRlBuční sírĚ
rŘirÁzovou pŘípoJKou

v těchto případech se volí nastaveni, při kterém elekhoměr_ od spotřeby odběratele soudobě odečítá BTobenou

;ró_ii;h"Á"cuje tzv. soudoúé saldo, jehož výsledek umístí do toho registrq jehož "směr" ve výsledku

převažuje.
Tedy:
a)jeJi ( SUMA Pnr ) > | sUMÁ Pn-| :

pak je registr +P= ( SUMA Pn+) - | SIJMA Pn-|

(inak nenačiá)
b)je-li ( s[rMA PD+) < | SLrMA Pn-| :

pak je regist -P= l SLMA Pn-| , ( SL\4A Pn+)

(inak nenačítá)

Pozn.:Pokudjerealizovánsoudoběodběrvevšechťechfázích,měřidlojejvoboumožtýchvariantách'.
.^tuu"J rá".""a do registru odběru (+A), zatímco do registru dodávky (A) nezaznmenává, Obdobněje

irr., \r' pripuae ,ora"bé cbžávky ve vsech ťech fiáaích (registr +A n9zaznjnenává íegistr _A měří). Jakmile

á""T""''"í"Ň i"- k clodávce áo distribuění sítě, zatímco v druhé, €v. i ťetí fázije realizován odběr, chová se

měřidlo dle zvolené vaíianty nastavení.

2 TEcHNlcrnpoŽaolvry
Vedlevšeobecnýchpožadavkůuvedenýchzejménav1.3musíměřiclzařízenísplňovatidalší

minimálni technické poááav§, z nichž někteé jsou fopsany_ v 
_t2]-, 

Druh měňcího zařízení, 4ůsob jeho
-i^tur""" 

o Ň*,ri jsóu pro jejnodulsi pňpa<ly obsaženývé srandaldech PDs. v zá§aďé p|atl, žs mélici zŇlzsní

* ,."i":" a" oatemeiro -iioni ton"áeňo ,Ák-"ik" nebo do rozvodného zŇlzstt1 výrobly co nejblíže

[;.t ."""lr"rí s pDS. Minimrá,lní poža<tavky la méřici záizstli stenovuje PDS v souladu s těmito PraYidlY,
proiektová dokumeDtace určuje řešá a způsob l,nístěŇ měřicího zařízení, u měření typu A a B musí být

oaáu asena pfisluSným PD§a způsob umístění uveden ve smlouvě o připojení"

2.1 DRUHY MERENI

Základni souěástí každého měňcího zařtza1 je elekEoměr sloužicí k měfuní čirmé nebo Čiruré a jalové

elektickéenergie.Jestliželektroměrempřímoproctrazive*rymerenaenergigmluvímeotzv.přímémměřeni.Prc
mJŇ většíoh'množství energie se musí'použvat měřicí tansformátory. v tomto případě so jedná o tzv, převodové

.úiJ. ú pJú*a" měřeř v síti rrrr si použva!í jen prouttove měřicí fian§foín|.átory. U měření v síti vn a wn_se

řúrqii Í"k p-"a""e, tak i napďové m3řici t",sio"oato,y, rode toho, na ldeíou strnu příslušného nap{|ecího

f,silového") transformátoru isou měřici lraD§foŤmátory pňpojenn nluvíme o tzv, primiá,Tním neu9 setunljlnim

Hi"oil úkilň;i;ři't-ui"ro-6to.t je pr""aaet p.i-aŇ naitioy (p.ud a napětí) z blediska hodnoty a írbll_na

;;Ňdár6 veličiny. poměr ."a pÁár,ioi veličinami a setundamimi veličinami vyjadřuje převod měiicího

Lřr..Jt - rpii,"oO.W poměr). Elektroměr použitý v nlevod9vém měření můř být zkonsauovár, _nebo

"í;Ň ;d""" pro vykomvání burtlo .,o ,"Ňda.rrict, o"bo přímo v primárních hodnotách energie a výkonu.

p- iiiieii .ú"e.e noonoty j" nutoě ,nauje elektroměru násobit iřislušnou konstantou (nrásobitelem). Podrobnosti

kjednotlirdm <lruhůn měření 

'jejich 

pouáfi v praxi stanovují standardy PDS,
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Pro měřeni množs§d elekťiny (eleknické pnáce a sředních hodnot výkonu) se pouávají následující

4tisoby měfuni :

a) měření §?u A (pnflběhové měření elekťiny s denním dákovým přenosem ú<lajů)

b) měření typu B (ostatní průběhová měření elektřiny)

c) měření typu C (ostatní měření elekťiny)

Průběhové měření je takové měření, při kterém je kontinu.álně zaanatlelíváaa sťední horlnota výkonu
za měřicí interval. Měři cim zařlzrním mtůn být buď samotný elektroměr, nebo eleknomér s externě pňpojeným
registačním příshoj€m. Může se jednat i o kombinaci měření pniběhového s měřením ostatnííL ta. ž€ jsou
současně vyrávány příslušné registry (číselníky) energie a výkonu, jak tarifuí, tak i sumámí. Registy mohou být
nastaveny pro zobrazování stavů (kumulativní nánist), anebo roynou pK) mbtamván1 spoťeby (rozdíl stavů)
v daném účtovacím období. Vždy áleá na konlaéfilím pouátém přístroji (elektroměru) a mofoostech jeho
uávatelského nastavení, které provrádí příslušný PDS.

Dátkový odečet s přenosem naměřených dat do cent4 odočet pomocí ručního terminálu i ruční odeěet
zajišťuje a konkrétní způsob odečtu určuje příslušný PDS.

2.3 VYBAVENI MERlclcH MlsT
Vybavení měřicích míst s ohledem na typ měř€ni (AB,c) určuje [2], ktená pro stanovení konkétního

§pu měřeni uplatňuje princip napďové hladiny a velikosti odběru / do<lrávky, tj. instalovaného výkonu výrobny /
rezervovaného příkonu konečného zákazníka.

2,4 TRIDY PREsNosTl
Vyhláška [2] stanowje éž minimální poádavky na ťídy přesnosti elekboměrů a měřicích transformátorů

(Příloha č.1 vyhláíky). Obecrrě platí princip, že vyšší napďové úrovni odpovíďá i vyšší ťícla požadované přesnosti

měňcích t"ansfoímátoni a lyšší ťída pfusnosti k nirn připojerrých elektroměrů.

2.5 MĚŘtciATARFNí FUNKGE

Potřebné tarifrú a měňcí funkce měňcího zařízení jsou z{išťovány PDS. Jeclnodivé měňcí fimkce, ktere
jsou v daném měřicím bodě k dispozici, jsou piedmětem smluvrrlho ujednání nezi PDS a uávatelem DS. Rozsah
měŤení j alové energie je rovněž stanoven PDs. Měřen býYá zpravi<llajak induhivní odběr, tak i kapacihí dodávi<a. U
drobných zákaznftů s měřením §pu C je dostačující měření činné energie. U aákaznftů s průběhovjm měřením (typ

A a typ B) se doporučuje použiti elektroměru pro mďrení čirmé ijalové energie.

O použití a nasazení speciálních měřicích syďémů, např. mnohotariftrich eleknoměn! předplatúch sysénů, atd.,

roáoduje PD§. Záeátost vyžaduje odpovíclající smluvní podchycenl.

2.6 oVLÁDÁNÍTARIFŮ
Pro ovládání jednotl$ch tarifirích registrů (číselníků) elektoměru (přepínání sazeb) se u měření §pu

C pouává zařízení bmmadného dálkového ovltídrárú (tlDO), přepínacích hodirt popř. i jiných techniclcých
prosfiedků v intemím nebo samostatném provedeni. K pffpadnému pŤepíDáDí sazeb u měřeni typu A a B se
Yyuává interni časové aíkladny elelrtroměru nebo legistračního pfistroj€.

2.7 PRovozoVÁNí nnĚŘlcino znŘÍzeni
PD§je zodpovědný za řídný a bezporuchový provoz měřiciho zaffzerú. Za tímto účelern j€ každý uávatel

DS (výrobce i konečný zákazík) povinen zabeaečit PDS kdykoli přísfup k měřicímu zaříz€ní. Tato poviimost bývá
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navíc zakotvena v příslušných smlouyách. Zqiištění časově neomezeného pňstupu jo nubré např.
odst,aňování poruc\ provádění revid, ú<lržby a kontol.

důvodů

2.8 PoSKYTNUTí TELEKoMUNIKAčNÍHo pŘlpo.1ení

U průběhového měřeni elektřiny typu Aje Zapoffebí zajistit příslušný přenos naměfuných hodnot za tíín
účelem poskytuje uávatel DS příslušnému PD§ bezplatrě k dispoáci saínostatnou telekomunikačnr lnku (pobočku)
a pomocné napáje§í napětí (např. po extemí modem) obojí do bezprosÉeclní blíz-kosti měňcího místa. Při chybějícím
nebo v příslušném termínu nezajištěném tel€komunikačním pňpojení instaluje PDs modem GsM a uživatel pak bude
povinen bradit pravidelné poptatky za vícenáklady spojené s tírnto z4ištěním komunikace. Pokud uávatel zajisd
spojení dodatečně, tato povinnost zanilme. Pffstup k elektroměn1 připadně k pňdavnému zařízení (registační přístoj,
modenq atd.)je obvyHe jištén heslem.

Poanámka : Inicializace př€nosu dď)e vžAy vedetnz centra pří§lt,šňého PD§. PD§ tedy hradi minrrtové poptatky za
pi€nos dat. Ostatní poplatky (obvykle imtalace a pevný paušál)jsou hrazeny ze st,any uávďele DS.

2.9 KoNTRoLNi (PoRoVNÁVAcÍ) nnĚŘeruÍ

Výrobci, konďní ákaaíci a obchodníci rrrohou v souladu s příslušným ustanoyením EZ a se souhlasem
PDs pro vlashi pořebu a na svrij n^{klad osadit vlashi kont0lní měňcí zařízení. Drulr a íOzsah zaňzení kontolniho
měfunl je nutro odsouhlasit a smlrrvně podchyit s příslušným PDs. PDs musí být umofuěn přísnrp k takovému
kontrolnlrnu mďrení, ke všem měřeným ho<lnotráq stejně jako je tomu u hlavního fiknrračního měřenl. Elekíonrěry
kontrolniho měfuni j§ou přiŘz€ny k samostatným měňcín boóůnr, růaým od měřicích bodů hlavniho (falduračního)
měřeni. Je n€áyhé zjistit m\Ťěž kon&olní mďrení proti n€oprá\,něné manipulaci. V případě převodového měření
jsou vyádoúrry zpravidla vlastrú měřicí transformátory, nebo alespoň samostarnájádr4 aby nemotllo dojít chybnou
manipulací k neádoucímu ovlivnění hlavního fakturačnlho měřeni. Pro eYenfuální porovnávání výsledků obou
měfuní se doporuěuje pravidlo dvojnásobku maximá,lní pffpustné chyby v nianci ťídy přesnosti použiého
el€kaoměru.

2,1o wUžlTí lnronmací z rnxrumčHíno uĚŘení pos
zAKAzNlKEM

V případě, že wýrobce nebo konečný zíka"anik proje1,I ájem o kontinuáIní v}uávání dat z fakturačního
měření příno v odběmém místě (monitoring, řlzent zhěže), bude mu to ze stany PDS umoárěno za
předpokladr! že není vybudováno kontrolní měření a fakturační měření toto qrržtí umoáuje. Výstup
z elektroměru nebo registíačniho přístoje (zpravidla impulsní \.ýsfup) se vJryede na příslušné roďraní a
galvanicky oddělí optočlenem nebo pomocí relé, aby nemohlo dojít k poškození měiicího zařízení PDS
nesprávnou manipulací. v}hobce nebo konečný ákaaík je pak povinen uhradit pořízení a montáž optočlenu
(relé). Porucha zařizerrí neopraYňuje Uávatele D§ k nedodržoYání smluvních hodnot. Při měně §pu měřicího
zařízení obnovi provozovatel D§ qwedení výstupů pouze v pňpadě, ž,e to typ a nastavení měřicího zařízení
umoáuje. Při výněně m&icííxl zŇiznfi fakturačního měření n jíaý typ si konečný áka-anik nebo v,_írobce na
svůj ná,i<lad upraví vlastní vyhodnocovací zařízení s ohledem na případnou zrněnu yýstupních parametni. Další
podíobnosti stanoví pHslušný PDS,

2.11 zABEzPečení sURoVÝcH DAT

Surová data jsou odečtené nebo sejmuté informace přímo z měřicího přistroje nebo registračnlho
(integračního) přístoje. odečúené naměřené hodnoty z daného měřiciho místa je zapotřebí jakožto suíová data
nezměněně archivovat a ucho!ávat, Za to je zodpovédný PDS. V případě, že surová tlzrta představují sekundámí
ho<lnoty, je zapoťebí archivovat a uchovávat i pňďušné převodové poměry měňcích transforrx&orů a násobitele.

2.12 IDENTIFIKAGE NAMERENYGH DAT

Zamé:rc pro úlohu dalšího předáváni dar se musi naměřeDá dxa omaétt j€dnoaačDým a úplným
zprisobem pňdavným informačnírn statusem (§tavem). Obvykle jsou rozlišovány následující stafuýinfoímace :
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'lravdivá hodnota' _ bez oanaéeni, "náhradní hodnotď', 'bř€dběžná hodnota", "zl§eslen{ hodnota', *chybéjící

hodnotď'. Je-li např. chybějící hoclnota nahrazena nráhradní hodnotou, aněni se odpovíd{icím zpŮsobem status. Při
součtech nebo diferencích se §tatus automaticky dáe přwádí do výsledku. Jestliž existuje více stavových informací,
je automaticky připojen §tatus informace s nejávažrějším dopadern. S ohledem na ádoucí sjednocerrí v námci

liberalizovaného píosťedí se tl nových ařizsli doporučuje pouátí EDIS/OBIS, resp. COSEM identifikačního

standaídu ajeho zahmuti do vni$rúch standardů všech PDS.

2.í3 oDEčET A PosKYToVÁNi DAT

odečď je technicl§ý a olgani2čni posnrp, pň ktoém se účtovací data sbirají přímo na místě vizuálnim
způsoberq nebo se pořídí automatizovaně pomocí technického daového zařízení, a to mísirě nebo dálkově. Odečtové

intervaly pro jednotlivé typy měření A, B, C jsou stanoveny v [2]. odočet a poslrytování dat se doporuČuje podchytit

rovněž smluvně. Zprůsob proláděnl odeótů určuje PDS. Při aněně dodavatele (obchoclnika) se doporučuje 4iiŠ€nl
spoťeby energie v termínu co možná nejblíž k roďrodnému dni. Může být též sjednáno prograrnové íozdělení
odebrané energie k roáodnému dni, případnějiné řešení.

2,í4 PosKYToVÁNi NÁHRADNíCH HoDNoT

Při chybějícíctr zlaeslených n€bo ucyěíohodných horlnotách jsou PDS poslq,,fuuty nábradní hodnoty.

Náůradní hodnotyjsou onačeny příslušným stafusem. Pío jednotlivé typy měření (AB,C) jsou nalrhovány separátní

4ůsoby tvorby náhíadních ho&lot.

U ákazrriků s měřerrlm typu C se pouájí data z předchozího časově porovnatelného období. V případě, že

uv€dená dala nejsou k dispozici nebo jsou nevěrohodn4 pouájí se data vypoětená la zákJadé zrralosti vybavení

odběmého místa. Tato data se později nahradí daty z nového aktuálního měření, když je k dispozici minimálně
potřebný porovnávací interval.

v zákal,í,ki s průběhovým měřením (typ A a typ B) se pro tvorbu náhradních hoclnot doporuěují

následující způsoby :

o namísto chybějících nebo zlgeslených čijinak nevěrohorlných hodnot se použijí existující naměřené hodnoty

z kontolnlho měření

. v pfipadě, žejen několik měřicích peňodje zlceslených, nebo zcela chybí, vywoň se interpolované hodnoty

o v ostatních případech se pouájí naměfuná data z poíol,natelného časového ob<lobí.

Pokud se '!růběhové" nábíadní hodnoty nedají vyšeťit nebo odsoul asit do poádovaného teímínu je

zapoťebí pouát prozatlrnních hodnot. Tyto se označí a později nahradí náhíadními horlnotami.

Oprávněný příjemce da (žkazní<, rrýrobce, PPS) může v případě poťeby poždovat od PD§ lysvětlení
důvodu zrněrry a principu tvorby náhradních hodrrot.

2.1 5 PŘEDÁVÁttí t.lnnnĚŘenÝcn noonor
NaměŤ€né hodnoty PD§ pfudává oTE clle zis?dv [I:7l.

2.16úHRADA NÁKLADů zA MĚŘcí znŘízení A posKyTovÁNí
(PRENos) DAT

Přírlušný PDS hrrdí :

. nráklady na ověření elektroměru
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o provozrú náklady na přez&oŇerú měřicího zařízoítí, ?iištění správnostij€ho zapojení a fimkce

o provoztí ú&Jaďy a pŤezkoušení a poskyúování dat včetně provozíúch nÁkladů spojených s dálkovým
přenosem naměřených hodnot ajejich dalším předáváním opnívněným přijemcům.

Výrobci a oprárnění ákazníci hradí :

o prořizovací a instalační náHady rra měřicí t"ansformátory, náklady najejich ověření, ďále pořizovací náklady
na příslŇna spojovací vedení ftabely), na měřicí sldíně nebo rozváděče, na zkrršební svorkovnice, na
pojistkové odpojovače úišén|, na příslušná rozhraní (optoroáíaní nebo relé) v případě vlastního yyuáví!í
impulsů z měřiciho zařízení a na stykače blokovrání.

o pořizovací rr.áklady na teleforrni liŇu (včetrě napájení pro modem)

o náklady na provoz telefomí linky (paušá)

r provozú uá{rlady na instalaci elektroměru, ť. instalaci méř'cfua zaíízgír1, tj. elektroměn1 regisťačního
pňstroje, modemu

r pnmí přezkoušení a uvedení měňcího zaiizeli do wvoan.

Domácnosti hradí :

o provozú náklady na instalaci elektroměru

UDRZBA A ODECTY MERICIHO ZARIZENI

3.í ÚVoD
Jakékoliv ásahy do měřicího zŇízeň bez souhlasu PD§ jsou zak{zíny. Uávatel DS je povinen

umožrit PDS přístup k měňcímu zaílzÉú a neměř€ným částem elekhického zŇizeli za účelem provedení
kontroly, odečtu, úrlržby, lýměny nebo odebrání měficího zařízení. Dáie je povinen chránit měřicí záňz€Di před
poškozením a neprodleně nahlásit PDS zÉvady la měíicím zďlzenl včetně porušení zajištění proti neoprávněné
manipulaci.

3.2 UDRZBA MERlclHo zARlzENI
Ú<hžbu a diagnostiku poruch měňcího zzfizpni lrl:omé měřicích transformátorů zajišťuje PDS. PDS

zajišťuje pro eventuální poťebnou výměnu elektroměr, íegistrační pňstroj a komunikačni zařízení (modem).

Uávatel Ds la zi*Jadé poklnů nebo se souhlasem pŤovomvatele DS zajišťuje při poruše n€bo rekonstrukci
přístroje pro rrýměnu dalších částí měňcího zŇizeli a údržbu měficích tansformátorů věetně jejich případné
vlmély- závady na měňcím zařízení musí být odsřaněny v co nejI(atším tenDínu

3.3 ovĚŘovÁHí uĚŘcíno zlŘizení
Ověřová,Lní elekíoměru zajišťuje PDS. Doba platnsti ověření stanovených měřidel, viz čl. 1.3 je

stanovena přílohou vyhlášky ta] v platném znění. PDS může rl případě poť€by předepsanou dobu platnosti
ověřeni u vtastnlho zařízení (eleknoměru) zknitit. Ověření měřicíoh bun§formátorů zajišťuje na své náklady
provozovatel silového zařízení (užvatel DS), ve kterém jsou měřicí transformátory zapojeny.

3.4 ZMĚNA TYPU A PARAMETRů nnĚŘcíHo zaŘizeruí
Způsob měření elekfiiny, typ a umístění měřioího zařízení určuje PDS v áyislosti na charakteru a

velikosti odběru elekťiny odběmého zŇlzpn1 uživúele DS. PDS je opravněD uněnit typ měřicího zařízení.
Pokud je tato zněna rynucena měnou pnávních předpisů nebo je prováděna z důvodů vyvolaných užlalelem
Ds, j€ užiYatel D§ povinen upravit na svůj náklad př€dávací místo nebo odběrné nřiz§li w instalaci nového
typu měřicího zaiizefi. Při zrněně předávaného výkonu nebo rezervovaného příkonu je provozovatel Ds
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opráyněn požadovat po v,.foobci nebo konečném zákaaníkovi aněnu parametrů měřicích transformiátorů spojenou
se zněnou rezervovaného příkonu.

3.5 oDEčTY uĚŘlcíno zAŘizENí
Odečty měňciho zařízení, zpracování a pře<lávání dat zajišťuje PD§. Pokud lztilrme zAvadana

tel€komunikačním zaříz€ní uživatele DS, přes které provádí PD§ odečet měňcího zařízení, je uávatel DS
povinen b€z zbytečného oclkladu zajistit odstranění vztiklé závady.

3.6 pŘEzKoušENi mĚŘcíHo zAŘizENí NA áDosT užvATELE
Ds
Výrobce, konečný ákazrik a obchodník má pnívo nechat přezkoušet měňci zařízení. Podrobnosti stanoví

příslušný prováděcí předpis [3]. Provomvatel distribuční soustayy je povinen na základě písemné ádosti do 15

rlnů odjejího doručení vyměnir měňcí zařízení nebo zajistit ověření spnívnosti měření [7] .

JeJi na měřicím zzíízpli vytobce elekťiny uebo koneěného z/&'aníka zjíšrěna ávada, híadí náklaó
spojené sjeho přez.koušením, ověřením spŤáynosti měření a případnou jeho opravou nebo výměnou vlastník té
části měficího nňz€ní, na které byla ávada 4jištěna. Nenili ávada áištěn4 hradí náklady na přez*oušení nebo
oYěření spnivnosti měření ten, kdo pisemně poádal o přezkoušení něňcího zařízení a o ověření správnosti
měření.

VYPOCET ZTRAT PRI MERENI UMISTENEM NA SEKU|{DARNI
STRANE TRAI{SFORMATORU

Cenové roáodnutí ERI} [8] umoáuje provozovateli distribuční soustayy stanovit účasfuíku tlhu s elektřinou
jinou hodaofu zffit činné energie nežjednotně 2 % u transformace wnÁ,n a 4 oÁ u transformace vn/nn a to
v}Točtem na ákladě údajů z měiení spoťeby/dodávky..

Hodnota skutečných ztíát v tíansformaci je ávislá na parametrech tíaDsformátoru:
o jmenovitý výkon S1, (kVA, MVA)
. jmenovité zúty naprázdno 

^Po 
(kW)

. jm€novité ztnáty nakátko^Pk Gw),
a jeho zatížení, charakterizovaném:

o pň průběhovém měření typu A, B hodnotami P,(t) a Q, (t)
o pň měření typu C roční spoťebou W (kWh, MWh) a naměřeném (sjednaném) maximálnlm zatížení

s.* (kvA, MvA), resp. P* (kW, MW) a cos g-)

Z údajů o transformátoru a zatížení se určí ztráty v transformaci jako:
/\2

p.,_".=Mn*^p.Í+l Ikw,kw,kvA,kyAJ (1)" "[s,./

w, = A,po, -*[*J' .ro ,o*, kw, h, kw, kI/A, kI/Á, h,l

kde S* se určí při;

(2)

průběhovém měření A nebo B jako největší hodnota S"(t) 11S,.* = -u"[.fir,lrt' * g, 1r;) ]1
. měření typu cjako špičkový zdánlivý výkon, odpovídající zněŤenému ěi sjednanému maximálnímu

zatížení €^Jcos<p.*)

T^ se tnčí pň:
o průběhovém měření A nebo Bjako:
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"=}L1,1'_Z#. měření typu cjako;

,^ = r^ l o,r.!*+ o,s . t!-i''l Ih, h, h, hl^ 'l-' To 'r, 
)

kde T* určíme z celkové naměřené energie W

T^*

V procentntm vyjádření lze pak určit ztnáty w'1 (7o):

o pro průběhová měření d B

,,,1v"1 = li ^ -too ío/o, kW, kW\ (6)

Lť,\r)
. pro měření t}pu c

*_.1o7o1= 
W"\ .I00 lo/o, kWh, kW, h,! (7)

P*.L*
prrrmetry tíansformátonů a hodnoty zstfiení musí účastuik trhu s elektřinou předložit jako

součást žádosti o uznání skutďné výše árát U provozovaných zdrojů sdělí parametry tr8n§formátorů
provozovat€l na Yyádíní PD§, u nových zdrojů jsou součástí dokunentace výrobny.

Pozrr. 1: Fři vjpočtu Ta pomocí vztahu (3) ze % hodinových údajů P,@ a Q, (t) (s,(0) je pro získání TÁ [h]
zapoťebí vypočtenou hodnofu vydělit čt}Ťmi.
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vyhláška ERIJ č. 54o l2o05 ze dne 15.12.2005 o kvalitě dodávek eleksiny a souvisejícich služeb

v elektroenergeiice
cenové roáodnutí Energetického regulačniho úřadu kterým se stano}ují ceny elekfiiny a souvisejícich

služeb v platném zrění
vyhlášk; Mpo , kterou se stanoví podrobnosti uíčení účinnosti užití €nergie při př€nosu, distribuci a

vniťrrím rozvodu elektrické €neígie, č.153/2001
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