
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKA ČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
 
 

 

 
ANALÝZA VÝSKYTU NEOPRÁVN ĚNÝCH 
ODBĚRŮ PŘI UŽITÍ ON-LINE SPOT ŘEBY 

ZA POMOCÍ PLOŠNÉ INSTALACE 
DÁLKOVÝCH ODE ČTŮ 

UNWARRANTED ENERGY CONSUPTION OCCURENCE ANALYSIS USING OF ON-LINE 

CONSUPTION  
EVALUATION PROVIDED BY REMONTE READING INSTALATIONS 

 
 
 
 
BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR‘S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE TOMÁŠ SAMUEL 
AUTHOR 
 
 
 
 
 
 
 

BRNO 2008  
 



 

 



 

L ICENČNÍ SMLOUVA  
POSKYTOVANÁ K  VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO  

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

1. Pan/paní 

Jméno a příjmení: Tomáš Samuel 

Bytem: Zámecká 1053/10 1053/10 67401, Třebíč-Týn 

Narozen/a (datum a místo): 29.5.1985, Třebíč 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

se sídlem Údolní 244/53, 602 00, Brno 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

                      doc. Ing. Cestmír Ondrušek, CSc. 

 (dále jen „nabyvatel“) 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

□  disertační práce 
□  diplomová práce 
□  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 

Název VŠKP: Analýza výskytu neoprávněných odběru při užití on-line 
spotřeby za pomocí plošné instalace dálkových odečtů  
 

  Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

  Ústav: Ústav elektroenergetiky 

  Datum obhajoby VŠKP:  

 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

□  tištěné formě  –  počet exemplářů  1 

                                                 
* hodící se zaškrtněte 
 



 

□  elektronické formě –  počet exemplářů  1 

 
2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a 

specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu 
s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené 

dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným 
účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 
k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
□  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 
111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 

vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským 

zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v 
platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
V Brně dne: ……………………………………. 
 
 
………………………………………..   ………………………………………… 
Nabyvatel       Autor 



 

Bibliografická citace práce: 
SAMUEL, T. Analýza výskytu neoprávněných odběrů při užití on-line spotřeby za pomocí 
plošné instalace dálkových odečtů. Bakalářská práce. Brno: Ústav elektroenergetiky FEKT 
VUT v Brně, 2008, 63 stran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci (bakalářskou práci) vypracoval 
samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené 
v přiloženém seznamu. 
 Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. 
Jaroslava Orságová, Ph.D. za cenné rady a připomínky k mé práci, poskytnutou literaturu a 
svým rodičům za podporu během celé doby mého studia. 
    
                Tomáš Samuel 
 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě 
 
 
 

 

 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ústav elektroenergetiky 

 

 

 
 
 

Bakalářská práce 

Analýza výskytu neoprávněných 
odběrů při užití on-line spotřeby 

za pomocí plošné instalace dálkových 
odečtů  

 
Tomáš Samuel 

 
 

vedoucí:Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

 
Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2008  

 

Brno 



 

  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 

 

 

   Faculty of Electrical Engineering and Communication 

   Department of Electrical Power Engineering 

 

  
 

Bachelor’s Thesis 

Unwarranted Energy Consuption 
Occurence Analysis Using of On-line 

Consuption  
Evaluation Provided by Remonte 

Reading Instalations   
 

by 

Tomáš Samuel 
 

Supervisor:Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

 
Brno University of Technology, 2008 

 

Brno 
 



 8 

Abstrakt  
 
Cílem této práce je seznámení s analýzou neoprávněných odběrů při použití metodiky snímání 
on-line spotřeby elektrické energie pomocí plošné instalace speciálních elektroměrů 
s možností dálkových odečtů. S touto metodou měření spotřeby elektrické energie se u nás 
v České republice  ještě v praxi setkat nemůžeme, je prozatím ve fázi pilotního projektu. Aby 
bylo možné se zajímat o měření spotřeby elektrické energie touto nestandardní formou při 
užití on-line systému, je nutné se seznámit s obecnými, v minulosti i současně používanými  
způsoby měření.  
Jelikož neoprávněné odběry patří mezi tak zvané netechnické ztráty každé distribuční 
elektroenergetické společnosti, tedy i mezi finanční ztráty, je nutné se s touto problematikou 
seznámit, co nejdůsledněji se o ni zajímat a analyzovat ji. Předpokladem úspěchu  je nutnost 
se s konkrétními neoprávněnými odběry seznámit v praxi, aby bylo vidět, jakými způsoby se 
tyto neoprávněné odběry provádějí a varovat před jejich společenským nebezpečím. Nejen 
před ním, ale i před některými neodborně provedenými souvisejícími elektrickými 
instalacemi, které mohou ohrozit jak bezpečnost a spolehlivost provozu, tak i zapříčinit úrazy 
elektrickým proudem, v nejhorším případě i úrazy smrtelné. 
Samotná analýza neoprávněných odběrů zjištěných pomocí on-line odečtů je založena v 
principu na získávání dat u jednotlivých odběrných míst, sledovaní jejich změn a porovnáním 
s hodnotami naměřenými ve zdroji příslušné oblasti, transformační stanici. Výsledkem těchto 
údajů, zejména elektrických a časových veličin, by měl být numerický a grafický výstup.  
Cílem práce je najít metodiku řešení neoprávněných odběrů při použitím on-line odečtů 
spotřeby, která by účinně a co možná nejjednodušším způsobem zjišťovala skutečný stav ve 
spotřebě elektrické energie. Nahradila by tak dosavadní způsob, který je založen na odborné 
znalosti pracovníků energetiky, náhodném zjištění neoprávněného odběru případně i na udání.  
Výhody odečítání spotřeby elektrické energie s užitím on-line na dálku bezesporu převyšují 
jejich nevýhody. Systém tohoto řízení slouží nejen pro vlastní odečet elektrické energie 
odběratele, zjištění neoprávněného odběru, ale je schopen plnit i jiné činnosti jako je omezení 
dodávky při neplacení, spínání sazby v potřebném čase a další funkcionality.          

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :   neoprávněné odběry; on-line spotřeba; dálkové odečty; elektrická 

energie; netechnické ztráty;  
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Abstract 
 
The target of this project is to show the analyses of unauthorized subscriptions electricity 
consumption and provide the option of distribution networks screening on-line through 
istalment the devices providing remote control. This way of elimination the causes of 
unauthorized consumption has been not commonly used in the Czech Republic yet, it is pre-
pilot project. We should be announced about the ways of measuring the electricity 
consumption used in past and nowadays. 
At present, there is a significant increase in case of unauthorized donations of electricity. 
Operators of distribution networks pay increased attention to these issues and develop efforts 
to reduce non-technical losses in the distribution and trade in electricity, which in its 
consequences lead to increase in costs with an impact in electricity prices. 
On business conditions and performance of government in the energy sectors and amendment 
of some laws the definition of certain terms of irregular donation electricity characterized by 
the provision of energy bill, which is a  precondition for their qualifications.  
The analyses of unauthorized consumption based on on-line measuring with tending to make 
it easier and cheaper is useful for future, of course it might substitute the pretty expensive 
ways of measuring actual energy consumption. The result of it should by presentation of 
numeric energy flux diagram.  
There is a growing frequency and social insecurity of unauthorized of electricity and it is 
primarily on the distribution system operator, consistently privileges resulting from the energy 
bill and other generally binding regulations. The system lead to revealing unjustified 
interference with measuring equipment for data on consumption are registered or recorded 
incorrectly or other useful functions.         

 

KEY WORDS:  unauthorized collection of  electricity; on-line consumption; remote 

reading; electrical energy; non-technical losses;  
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1 Úvod  
 
Cílem práce je analýza výskytu neoprávněných odběrů při užití on-line spotřeby za pomocí 
plošné instalace dálkových odečtů. 
V úvodu je seznámení s měřením elektrické energie, způsoby měření a jakými měřícími 
přístroji se měří, ale i v minulosti měřilo. 
V další části je rozebrána klasifikace netechnických ztrát mezi které nepatří jen neoprávněné 
odběry. 
V závěru je provedena analýza neoprávněných odběrů s použitím on-line spotřeby, která by se 
měla stát budoucností v měření spotřeby elektrické energie. 

2 Měření spotřeby elektrické energie 

2.1 Rozdělení elektroměrů 

 
Elektrickou energii měříme elektroměry. Podle druhu proudu, pro který jsou elektroměry 
určeny rozeznáváme:   

1. Elektroměry na stejnosměrný proud 

• Ampérhodinové 

• Watthodinové 
 
2. Elektroměry na střídavý proud 

• Elektroměry činné energie 

• Elektroměry jalové energie 

• Elektroměry zdánlivé energie      
 [4] 

2.1.1       Ampérhodinové elektroměry na stejnosměrný proud 

 
Za předpokladu stálého napětí U je množství elektrické energie prošlé elektroměrem úměrné 
elektrické práci . 

Tyto elektroměry jsou dvojího principu:  

• Elektrolytické 

• Magnetoelektrické 
[4] 
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2.1.1.1 Elektrolytický elektrom ěr 

 
Elektrolytický elektroměr využívá chemických účinků elektrického proudu. Skládá se ze 
skleněné baňky, rozdělené šikmou průlinčitou stěnou S na dvě části. V horní polovině 
nádobky je rtuť, jež tvoří anodu A, ve spodní polovině je uhlíková katoda K. Elektrolytem je 
roztok  jodidu rtuťnatodraselného. Při průchodu proudu se na katodě vylučuje rtuť, která 
skapává z katody do odměrné trubičky vyúsťující ze dna nádoby. Výška sloupce vyloučené 
rtuti udává velikost elektrické energie.  
Vlastní elektroměr je připojen paralelně k bočníku B, takže při jmenovitém proudu prochází 
elektrolytem proud pouze 20 mA. Dělají se pro proudy od 2 A do 15 000A. 
Velkou výhodou těchto elektroměrů je velká přesnost při malých zatíženích, neměnnost údajů 
s časem, takže nepotřebují téměř žádnou údržbu a mají prakticky neomezenou životnost. 
Nevýhodou je naproti tomu, že po vrácení rtuti zpět do horní poloviny nádobky nelze již 
kontrolovat správnost čtení stavu elektroměru.  
 [4] 

 

Obrázek 1 Schéma elektrolytického elektroměru [4] 
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2.1.1.2 Magnetoelektrický elektroměr 

 
Magnetoelektrický elektroměr je v podstatě malý motorek s trvalým magnetem. Jeho kotvičku 
tvoří hliníkový dutý kotouč K, v němž jsou uloženy tři ploché cívky, jejichž konce jsou 
připojeny ke komutátorku s třemi lamelami. Na komutátor dosedávají dva kartáče, jimiž se 
přivádí proud do cívek kotvičky. Kotvička je mezi póly dvou trvalých magnetů M. Prochází-li 
kotvičkou proud, působí magnetické pole na cívky a vzniká točivý moment kotvičky, jenž je 
úměrný napětí na jejich svorkách. Proti točivému momentu působí brzdící moment, který 
vzbuzuje vířivé proudy indukované v hliníkovém kotouči při jeho pohybu mezi póly magnetů. 
Kotvička je připojena paralelně k bočníku B. Prochází- li bočníkem proud, vzniká v něm 
úbytek napětí, který je tím větší, čím je větší  proud procházející bočníkem. Poněvadž točivý 
moment kotvičky je úměrný napětí na jejich svorkách, závisí její rychlost otáčení na velikosti 
proudu procházejícího bočníkem a proto počet otáček, které vykoná kotvička za určitou dobu, 
je úměrný množství elektrické energie. Proto tedy stačí volit správný převod mezi číselníkem 
a hřídelí kotvičky, aby se elektrická energie měřila přímo v kWh.  
Poněvadž kotvička je těžká, je velké tření, proto se přivádí do kotvičky přes odpor Rp 
pomocný stálý proud, který rozběh ulehčuje. Můstky m na bočníku slouží k nastavení 
vhodného odporu bočníku.  

 

 

Obrázek 2 Schéma magnetoelektrického elektroměru [4] 
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Ampérhodinové elektroměry se zapojují do obvodu sériově, aby jimi protékal celý proud 
obvodu.  Používaly se například k měření nabití akumulátorových baterií.  
[4] 

2.1.2 Watthodinové elektroměry na  stejnosměrný proud      

 
Tyto elektroměry jsou soustavy elektrodynamické. Mají kotvičku K s třemi cívkami 
zapojenou na napětí jako voltmetr. Kotvička je v magnetickém poli dvojice proudových cívek  
C1,C2, zapojených v obvodu jako ampérmetr. Cívky kotvičky jsou připojeny ke komutátoru  
s třemi lamelami, na nějž dosedávají dva kartáčky, jimiž se přivádí proud. V sérii s kotvičkou 
je zapojena pomocná cívka Cp, jež má usnadnit rozběh elektroměru při malém zatížení. 
Předřadným odporem Rp se kotvička přizpůsobuje provoznímu napětí. 

 

Obrázek 3 Elektroměr watthodinový na stejnosměrný proud [4]   
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Obrázek 4 Zapojení v dvouvodičovém systému [4] 

Na obrázku 4 jsou proudové cívky zapojeny v obou krajních vodičích, kotvičky mezi jeden 
krajní a střední vodič. Toto zapojení předpokládá, že obě dílčí napětí jsou stejná, což při 
nesouměrném zatížení obou polovin neodpovídá.  

 

 

Obrázek 5 Zapojení v trojvodičovém systému [4] 

Na obrázku 5 je nakresleno zapojení, kde je kotvička připojena mezi krajní vodiče. U tohoto 
zapojení je částečně odstraněn vliv nestejnosti napětí.  
[4] 
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2.1.3 Elektroměry činné energie 

 
Činné energie se dělají výhradně indukční soustavy. Konstrukční provedení bývá různé. Na 
obr. 161 je zjednodušené uspořádání měřícího ústrojí indukčního elektroměru činné energie. 

  

 

Obrázek 6 Měřící ústrojí indukčního elektroměru činné energie [4] 

 
Měřící ústrojí má dvě jádra tvaru E. Horní napěťové N, nesoucí napěťovou cívku s mnoha 
závity tenkého drátu, a spodní proudové J s dvěma proudovými cívkami s málo závity 
tlustého drátu. V mezeře mezi nimi je uložen hliníkový kotouč, z jehož  hřídele se otáčivý 
pohyb přenáší na počítadlo. Na kotouč působí trvalý brzdící magnet M. Má- li měřící ústrojí 
měřit elektrickou práci, musí být jeho točivý moment úměrný procházejícímu výkonu. 
Rozběh elektroměru při malém zatížení se usnadňuje přídavným momentem, způsobeným 
nesouměrností magnetického toku napěťového jádra. Má-li měřící ústrojí vyvozovat točivý 
moment, musí být magnetický tok napěťového jádra nesouměrný. Dosáhneme toho bud 
posunutím železného nástavce ve směru jedné nebo druhé rozptylové příčky, nebo 
vykláněním železného plíšku D upevněného na proudovém jádru a sahajícím do vzduchové 
mezery, nebo závitem nakrátko z měděného plechu, který se posouvá stejně jako 
v předcházejícím případě.  
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[4] 

2.1.4 Trojfázové elektroměry činné energie 

 
Bývají bud s třemi měřícími ústrojími, zvané též čtyřvodičové, jichž se používalo 
v rozvodných sítích čtyřvodičových i trojvodičových soustav nízkého napětí, nebo s dvěma 
měřícími ústrojími, zvané též trojvodičové, jichž se používalo hlavně ve spojení s měřícími 
transformátory k měření u velkoodběratelů na straně vysokého napětí. Od měření elektrické 
energie těmito elektroměry v rozvodních sítích nízkého napětí se upustilo pro snadný 
neoprávněný odběr.  
Trojfázové elektroměry se dělají s dvěma, nebo přesnější jsou s třemi kotouči na společné ose. 
U čtyřvodičových  elektroměrů s dvěma kotouči působí na horní kotouč jedno měřící ústrojí, 
na dolní dvě měřící ústrojí. U elektroměrů s třemi kotouči působí na každý kotouč jedno 
měřící ústrojí. U trojvodičových elektroměrů působí na každý kotouč jedno měřící ústrojí.  
U trojfázových elektroměrů působí na sebe navzájem jednotlivá měřící ústrojí, což zhoršuje 
jejich vlastnosti. Tyto nepříznivé vlastnosti se odstraňují vhodným rozmístěním, nebo se 
vzájemné působení odstraní rozptylovým plechem, což je pásek z měkké oceli, upevněný na 
napěťovém jádře jednoho ústrojí a zavedený do blízkosti napěťového jádra druhého ústrojí. 

 

Obrázek 7 Schéma vyrovnávání vzájemného působení měřících ústrojí rozptylovým plechem [4] 

 
Nejúčinněji se však vyrovnává pomocným vinutím na napěťovém jádru. 
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Obrázek 8 Schéma vyrovnávání vzájemného působení měřících ústrojí pomocným vinutím u elektroměru  
čtyřvodičového [4] 

 
Vzájemné působení se vyrovnává tím, že pomocným vinutím p na prostředním měřícím 
ústrojí se zvýší potenciál uzlu proti nulovému vodiči. 
Čtyřvodičových elektroměrů se používalo k měření elektrické energie výhradně jen 
v rozvodných soustavách nízkého napětí. Zapojují se bud přímo, nebo s měřícími 
transformátory proudu.  

 

Obrázek 9 Přímé zapojení čtyřvodičového ELM [4] 
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Zapojení čtyřvodičového elektroměru odpovídá zapojení wattmetrů při měření trojfázového 
výkonu třemi wattmetry. Zapojení trojvodičových elektroměrů odpovídá zapojení pro měření 
výkonu dvěma wattmetry. 
[4] 

2.1.5 Elektroměry jalové energie 

 
Tyto elektroměry se převážně používají k měření jalové práce. Pro elektrárny je 
nejvýhodnější, odebírá-li se elektrická energie s velkým účiníkem, neboť při odběru s malým 
účiníkem nelze generátoru a transformátoru plně využít a tím se zhoršují náklady na výrobu 
elektrické energie, a proto nutí velké odběratele úpravou sazeb podle účiníku.  
Má-li elektroměr měřit jalovou spotřebu, musí být jeho točivý moment úměrný jalovému 
příkonu U.I.cosφ. Tato podmínka bude splněna, jestliže při nulovém fázovém posunu proudu 
bude úhel, jejž svírají oba magnetické toky, roven 0° nebo 180°. Jalovou energii trojfázového 
proudu lze měřit též trojfázovým elektroměrem , u nichž je magnetický tok jádra měřícího 
ústrojí zpožděn o 90° nebo 60° za sdruženým napětím.   
[4]  

 

Obrázek 10 Zapojení elektroměru s třemi měřícími ústrojími s posunem 90° [4] 
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Obrázek 11 Zapojení elektroměru s dvěma měřícími ústrojími s posunem 60° [4] 

2.1.6 Elektroměry zdánlivé energie 

 
Ve velkých elektrárnách se kromě činné a jalové energie měří i zdánlivá energie a tyto 
elektroměry se dělí do dvou skupin:  

• Elektroměry, jež měří zdánlivou energii v určitých mezích fázového posunu. Do 
této skupiny patří zvlášť upravené elektroměry činné energie. 

• Elektroměry měřící zdánlivou energii při všech fázových posunech od 0° do 90°. 
Jsou to elektroměry speciální. 

 
Pro měření zdánlivé energie s přesnějšími výsledky se používá elektroměr s kulovým 
převodem. Zakládá se na poznatku, že zdánlivý výkon S je dán geometrickým součtem 
výkonu činného P a  jalového Q:   
 

  2 2S P Q= +   

 
Elektroměr zdánlivé energie se tedy skládá ze dvou elektroměrů (činné a jalové 
energie).Společný číselník obou elektroměrů se pohání kulovým převodem, kterým se 
dosáhne geometrického součtu otáček obou elektroměrů, takže údaj odpovídá zdánlivé 
energii. Kulový převod je upraven tak, že hliníková koule je poháněna dvěmi kolečky, jež 
jsou proti sobě postaveny kolmo. Bude-li energie čistě činná, bude se roztáčet jen elektroměr 
činné energie a naopak. Koule při obecném otáčení bude ve směru výslednice S obou pohybů.   
[4] 
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Obrázek 12 Princip kulového převodu elektroměru zdánlivé energie [4] 
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3 Teorie měření elektrické energie 

3.1 Vývoj elektroměrové techniky 

 
V ČR se vyráběly nebo byly dováženy  jak stejnosměrné elektroměry, tak střídavé 
jednofázové i trojfázové.  
V roce 1918 firmou Křižík byl dán do prodeje jednofázový elektroměr vzor W 1. V roce 1924 
vyrobila tato firma zdokonalený typ  EJ.V  roce 1925 pak trojfázové elektroměry typu ET, 
v roce 1934 v novějším provedení. 
V roce 1939 byl u cejchovního úřadu přihlášen přetížitelný elektroměr. 
Firma ETA uvedla asi 6 let po Křižíkovi na trh jednofázové elektroměry řady G, v roce 1934 
vzor MF a čtyřvodičový (trojfázový) elektroměr T6F4.  
Další firma Kolben Daněk začala vyrábět elektroměry typu PJ. V letech 1933 až 1937 byly 
tyto elektroměry zdokonalovány.  
V šedesátých letech byla výroba firmy Křižík převedena na Slovensko do ZPA Prešov. 
V oblasti velkoodběru byly používány až do šedesátých let  pouze mechanické maximové 
elektroměry. Začátkem šedesátých let bylo nasazeno několik přístrojů s grafickou registrací, 
tzv. maxigrafy. Tyto přístroje graficky zaznamenávaly průběh zatížení a byly instalovány u 
nejvýznamnějších velkoodběratelů.  
V roce 1974 byly nahrazeny modernějším zařízením, tzv maxiprinty. Tyto přístroje zapisují 
kódově a číselně průběh zatížení na papírovou pásku, vyhodnocení pásek je strojově.  
Jako náhradu  maxiprintů vyvinula firma AEG podle požadavků českých rozvodných podniků 
registrační zařízení LSP. Toto zařízení je plně elektronické, registruje ve vnitřní paměti 
průběh zatížení, rozděluje spotřebu a maxima do tarifů časově určených vnitřními hodinami. 
Přechod na elektronizaci elektroměrů byl zahájen kolem roku 1990.  
[1] 

3.2 Elektronické měřící technologie 

 
Pro měření proudu a pro násobení proudu a napětí k vypočítávání výkonu se používá 
následující technologie.  
 

1. Pro měření napětí: 

• transformátor s minimálním průřezem primárního a sekundárního vinutí 

• induktivní dělič (úsporné trafo) 

• kapacitní dělič (u zapouzdřených zařízení)  

• odporový dělič 

• piezoelektrický senzor (změna délky pod napětím) 

• elektro-optický senzor (Pockelsův efekt) 
 

2. Pro měření proudu: 
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• proud (s minimálním zatížením) 

• vzdušná cívka (Rogowského cívka s indikátorem) 

• Hallův efekt ( kompenzovaný nebo nekompenzovaný senzor)  

• elektro-optický senzor ( na bázi Faradayova efektu) 
 
3. Pro násobení proudu: 

• Mark-Space násobení 

• digitální násobení 

• multiplikátor na Hallově principu 
 
Násobení typu Mark-Space se již déle používá u precizních elektroměrů. 
 
Digitální násobení nabízí vysokou flexibilitu při vyhodnocování signálu, vyžaduje však 
analogově-digitální měnič napěťových i proudových signálů. 
 
Multiplikátor na principu Hallova efektu  využívá možnost vedle magnetického pole využít 
vstup pro násobení. Z toho vyplývá, že tato technologie umožňuje měřit proud a současně jej 
násobit napětím.  
[1] 

3.2.1 Princip Hallova efektu 

 

 

Obrázek 13 Princip Hallova efektu pro měření elektrického výkonu [1] 
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Princip Hallova efektu spočívá v tom, že na elektrický proud tekoucím polovodičem působí 
vertikálně magnetické pole, což vyvolá v třetím směru napětí UHall, které je přímo úměrné 
součinu IHall a B magnetického pole. Magnetické pole je generováno protékajícím proudem a 
proud IHall je po vložení odporu přímo úměrný napětí sítě U. Proto měřené napětí UHall je 
přímo úměrné součinu proudu a napětí, tj. výkonu.  
 
 
Na tomto principu byl vyvinut tzv. Direkt Field Sensor. Tento element je základem pro další 
integraci v různých elektroměrech.  
[1] 

 

Obrázek 14 Princip třífázového elektroměru s DSF [1] 

3.3 Čtyřkvadrantový elektroměr  

 
Vstupní veličiny napětí a proudu  a jejich tvar je analogo-digitálním konvertorem (ACD) 
transformován na digitální signály. Snímané signály jsou vedeny buď přímo nebo přes 
multiplexor na vstup rychlého digitálního signálního procesoru (DSP). 
DSP je podle požadavku naprogramován tak, že z okamžitých hodnot třech napěťových a 
proudových signálů jsou vypočítány efektivní hodnoty. 
[1]  

3.4 Elektronické multifunk ční elektroměry 

 
Výhody elektronických elektroměrů se dají využít pro další funkce:  

 

• vícenásobné tarify výkonů a elektrické práce včetně uložení předepsaných hodnot 
do paměti 



 29 

• tarifní řízení vestavěným přijímačem HDO, spínacími hodinami nebo radiovým 
přijímačem HDO. Relé umožňuje předání signálu odběrateli a přímé řízení 
zatížení 

• komunikační rozhraní umožňuje automatický odečet ručním terminálem na místě a 
budoucí odečet (přes telefonní síť, distribuční síť nebo rádiem)  

• vedle činné el. práce se měří i jalová práce ( množství energie) ve 4 kvadrantech. 
Tarifní část umožňuje zpracování ve více měřících kanálech, až 8 registrů pro 
energii a výkon. 

 
Lze nastavit a uložit do paměti průběh zatížení s 15 minutovými hodnotami výkonu.  
[1] 

 

Obrázek 15 Multifunk ční kombinovaný elektroměr (Landy-Gyr)  [1] 

3.5 Odečet elektroměrů mobilním ručním terminálem 

 
V současné době je odečet elektroměrů prováděn manuálně u zákazníka. U 
elektromechanických elektroměrů je nutné údaje zadat ručně do terminálu.  
U elektronického elektroměru se načtou údaje přes optické rozhraní a dotykovou klávesu. 
Údaje jsou uloženy a dále zpracovány na PC. 
[1] 
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Obrázek 16 Ruční terminál a schéma postupu při manuálním odečtu [1] 
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4 Klasifikace netechnických ztrát 
 
Ztráty jsou tvořeny z části technickými ztrátami při přenosu elektrické energie a z části 
netechnickými ztrátami.  
Netechnické ztráty jsou nejen neoprávněným odběrem elektrické energie (krádeže), jak se 
často zjednodušuje, ale značné procento je tvořeno zejména následujícími zdroji: 
 

- Neměřené odběry 
- Nepřesnosti měření 
- Vadná měření 
- Vadná zapojení měření 
- Nesprávné konstanty měření 
- Odběry pod citlivostí měření 
- Přetočené elektroměry 
- Nesoudobost odečtů měřidel 
- Chybné odečty měřidel 
- Změna nevyfakturované energie  
- Samoodečet 
- Nepřístupné elektroměry 
- Neměřená spotřeba technologie 
- Neoprávněné odběry 

[2] 
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5 Popis jednotlivých zdrojů 

5.1 Neměřené odběry 

 
Jedná se většinou o odběry sirén, které jsou charakterizovány minimálním odběrem 
v klidovém stavu a použitím pouze několikrát za rok po dobu několika minut. Dále do této 
kategorie spadá napájení různých zesilovačů televizních signálů, retranslátorů, vykrývačů, 
prodejních automatů, automatů na jízdenky MHD a další zařízení, která mají malý 
instalovaný výkon a stálý provoz.  
Dále s ohledem na to, že spotřebovaná energie je hrazena formou paušálu se nejedná o ztráty 
elektrické energie. Pouze takto dodaná elektrické energie se započítává do ztrát, neboť kWh 
nejsou účtovány, jsou však placeny. 
[2] 

5.2 Nepřesnost měření 

 
Ztráty chybou přesnosti měření jsou závislé na posazení průměrné chybové křivky 
elektroměrů v síti k nulové ose a na množství energie měřené v jednotlivých bodech chybové 
křivky 
[2] 

5.3 Vadná měření  

 
Ztráty způsobené závadami na měření jsou závislé především na množství a druhu závady, 
rychlosti  zjištění závady a na způsobu, jakým je při poruše měření stanovena  fakturovaná 
spotřeba. Vliv závad způsobujících nepřesnost měření jsou započítány ve ztrátách nepřesností 
měření. Odběrateli nahlášený běh elektroměru naprázdno se řeší snížením naměřené spotřeby 
o vypočtenou hodnotu dle rychlosti otáčení rotoru elektroměru naprázdno. Největší problém 
z obvyklých závad způsobí přerušení jedné napěťové cívky třífázového elektroměru. 
[2] 

5.4 Vadná zapojení měření 
 
Vadné zapojení přímých měření, které může způsobit u přímých elektroměrů ztráty měřené 
elektrické energie, je záměna přívodu s vývodem, nebo nezapojené propojky napěťových 
cívek elektroměrů.  
[2] 
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5.5 Nesprávné kontakty 

 
Odběratelé z vyšších napěťových hladin VN a VVN, a na nn s vyšším odběrem zpravidla nad 
80 A, jsou vybaveni nepřímým měřením, které se skládá z měřícího transformátoru proudu, 
z elektroměru a v případě vyšší napěťové hladiny i měřícím transformátorem napětí. Dodaná 
elektrická energie se spočítá jako násobek naměřené hodnoty elektroměrem a konstanty, která 
je určena podle převodů těchto měřících transformátorů. K tomu, aby byla dodaná elektrická 
energie správně změřena je nutno mít v informačním systému zadány správné konstanty.  
K jejich chybě může dojít nejen při prvotním plnění po zřízení odběrného místa ale i např. při 
změně měřícího transformátoru (převodníku), která se dělá pokud odběratel výrazně mění 
technické maximum nebo rezervovaný příkon a tato změna není promítnuta do informačního 
systému. 
[2] 

5.6 Odběry pod citlivostí měření 

 
Indukční přímý elektroměr registruje odběr energie od 0,5% jmenovitého proudu, tj. většinou 
od 50 mA. Jednofázové elektroměry tedy registrují odběr od cca 12W, třífázové elektroměry 
od cca 35W. Třífázových elektroměrů instalovaných v síti ČR je přibližně 60%.  Vzhledem 
k tomu, že některé spotřebiče, které se u odběratelů ze sítí nn běžně vyskytují, mají příkon 
v jednotkách W (např. pohotovostní režim elektronických spotřebičů, zvonkové 
transformátory apod.), je tento odběr v době, kdy nejsou zapnuté jiné spotřebiče, do výše 
uvedeného příkonu neměřený. 
[2] 

5.7 Přetočené elektroměry 

 
Počítadla přímých elektroměrů, které mají 5 a méně celých míst, je možné v ročním 
fakturačním období při velkém odběru přetočit. Jednofázový pětimístný elektroměr, který 
může být připojen na jistič max. 25A, přetočit v ročním fakturačním období nelze. Třífázový 
elektroměr připojený na jistič 25A lze za rok přetočit 3x, u větších proudů je riziko přetočení 
větší. Riziko přetočení elektroměru se zvyšuje, pokud se neprovede fyzicky odečet a fakturace 
se provede na základě odhadu nebo samoodečtu. 
[2] 

5.8 Nesoudobost odečtů měřidel 

 
Většina dosud zveřejněných pokusů o matematické (statistické) určení chyby bilancí 
elektrické energie zapříčiněné nesoudobostí odečtů měřidel má v praktických podmínkách 
rozvodných společností jen spekulativní charakter, který nezaručuje zpřesnění bilancí ztrát. 
Chyby tímto způsobené jsou závislé na : 
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• době trvání odečtů v jednotlivých odečítacích cyklech a příslušných skupin měření 

• počtech odečtů za rok v daných skupinách 

• pravidelnosti odečtů 

• stabilitě průtoku elektrické energie jednotlivými měřícími místy 

 
Je zřejmé, že po více cyklů jdoucích za sebou dojde k vyrovnání jednotlivých kladných i 
záporných odchylek za předpokladu, že nejsou prováděny vědomé časové posuny odečtů 
nebo jejich částí v jednotlivých skupinách měření. Stejně tak nesmí být prováděna změna 
organizace odečtů a změna odečtových tras. 
[2] 

5.9 Chybné odečty měřidel 

 
Chybné odečty stavů měřidel mohou být způsobeny dvěma faktory a to selháním techniky 
zajišťující odečet, nebo vlivem lidského faktoru-chybným zápisem odečítače.  
Odečet prochází kontrolou na historii spotřeby při odečtu a následné dvojí kontrole při 
zpracování odečtu do podoby zaúčtované faktury.Výsledkem je statisticky ověřená chyba ve 
výši 0,6 promile z počtu zaúčtovaných faktur. Ale i tyto  oprávněně reklamované faktury jsou 
bezprostředně řešeny, takže výsledek chybného odečtu, jako zdroj netechnických ztrát lze 
považovat za zanedbatelný. 
[2] 

5.10 Změna nevyfakturované energie 

 
Jedním z faktorů majících vliv na přesnost stanovení výše ztrát je výpočet dodávky elektrické 
energie maloodběratelů a s ním související změna stavu nevyfakturované elektřiny. V 
současné době je používána pro její výpočet Metoda měsíčních korekčních koeficientů, která 
se jeví jako nejvhodnější.  
Výpočet stavu nevyfakturované elektřiny se provádí z operativního plánu fakturace a dodávky 
v následujících obdobích. Ty vycházejí ze skutečných hodnot dodávky a fakturace v 
předcházejících obdobích a jsou korigovány indexem vývoje dodávky v meziročním 
porovnání a sezónními koeficienty. Dále je  základní předpoklad dodávky a fakturace 
korigován o další známé vlivy, které mohou být s přiměřenou mírou pravděpodobnosti 
očekávány v následujícím období. 
[2] 

5.11 Samoodečet 

 
Vzhledem k podstatě samoodečtů prováděných odběrateli se předpokládají minimální chyby. 
Pouze s ohledem na možnou záměrnou manipulaci odběratelů s odečty je zde uvažováno 
s minimální možnou ztrátou ve výši 0,001 promile z celkového výstupu v NN. 
[2] 
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5.12 Nepřístupné elektroměry  

Elektroměry, ke kterým se žádným způsobem není možno dostat. Jsou umístěny 
v uzamčených objektech, na soukromých pozemcích a dalších místech. 
[2] 

5.13 Neměřená spotřeba technologie 

 
Do této oblasti spadají odběry, které realizují distribuční společnosti pro účely provozu sítě tj. 
mají charakter vlastní spotřeby. Vzhledem k jejich roztříštěnosti a nahodilosti trvání není 
možné a ani ekonomické instalovat měření a měřit je. Náklady na tato měření by převýšily 
efekt poznání jejich velikosti. Jsou to zejména temperování rozvaděčů některých malých 
kioskových trafostanic 22/0,4 kV (a příp. spínacích stanic) v období mrazů, osvětlení uvnitř 
trafostanic 22/0,4 kV, spotřeba při provádění revizních činností, výstavbě a opravách 
trafostanic apod. V této souvislosti je nutno upozornit, že u všech velkých rozvoden 110/22 
kV a stejně tak i vstupních stanic jsou tyto spotřeby měřeny.  
Dále sem patří spotřeba při vyhřívání vedení VVN 110 kV, zejména na Vysočině, a některá 
vedení 22 kV. Toto vyhřívání se realizuje v zimním období v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, kdy se na vedení tvoří námraza, která může provést destrukci vedení. 
V neposlední řadě sem patří spotřeba vysílačů HDO jako jeden z důležitých příspěvků do 
ztrát. 
 Stejně jako v případě neměřených odběrů se nejedná o ztráty, ale o neměřené odběry, které 
jsou nutné ke spolehlivému provozu distribuční soustavy. Zde je nutno provést přesné měření 
spotřeby v případě vysílačů HDO statickými elektroměry po delší období. 
[2] 

5.14 Neoprávněné odběry a ostatní ztráty 

 
Neoprávněné odběry představují významný podíl netechnických (obchodních) ztrát  a jejich 
počet i množství v MWh má stoupající trend. Neoprávněné odběry jsou především 
realizovány formou krádeží elektrické energie z neměřených částí sítě, poškozováním 
elektroměrů, demontáží některých částí instalace aby nebyla měřena veškerá spotřebované 
energie. V současné době dochází k prudkému nárůstu odhalených neoprávněných odběrů. 
Jejich stanovení je na první pohled jednoduché – od celkových ztrát se odečtou vypočtené a 
odhadnuté technické ztráty a dále se odečítají jednotlivé vypočtené nebo odhadnuté 
netechnické ztráty. To co zbude jsou neoprávněné odběry a ostatní, výše neuvažované ztráty. 
Vzhledem k postupu výpočtu však sem jsou zahrnuty i všechny nepřesnosti výpočtů všech 
technických a netechnických ztrát (tj. všech předchozích výpočtových metod). 
[2] 
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6 Klasifikace neoprávněných odběrů 
 
V současné době dochází ke značnému nárůstu případů neoprávněných odběrů elektrické 
energie definovaných ustanovením § 51 zákona č. 458/2000 sb. o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích. Provozovatelé distribučních soustav věnují 
těmto otázkám zvýšenou pozornost a vyvíjejí snahu snížit netechnické ztráty při distribuci a 
obchodu s elektrickou energií, které ve svém důsledku vede ke zvyšování nákladů s dopadem 
do cen elektrické energie. 
Neoprávněné odběry elektrické energie z distribuční sítě jsou závažným porušením 
energetického zákona. 
Neoprávněné odběry elektrické energie v odběrném místě zákazníka se vztahují ke 
konkrétnímu zákazníkovi. Změna osoby zákazníka a uzavření nové smlouvy, jejímž 
předmětem je dodávka elektrické energie, se v případech zjištění neoprávněného odběru 
dodržují následující zásady:  

• pro jedno odběrné místo nemohou existovat dvě smlouvy, jejichž předmětem je 
dodávka elektrické energie 

• bude-li ukončen smluvní vztah s původním odběratelem, lze náhradu škody 
vymáhat pouze občanskoprávní cestou, jsou tak vytvořeny podmínky pro dodávku 
elektrické energie novému zákazníkovi 

• provozovatel distribuční soustavy nemůže blokovat uzavření smlouvy s novým 
zákazníkem z důvodů váznoucí pohledávky za předchozím zákazníkem 

•  za nového žadatele o připojení a o dodávku elektrické energie v místě, kde byl 
neoprávněný odběr  elektrické energie by se neměly považovat osoby, které 
užívaly elektrickou energii v souvislosti s předchozím neoprávněným odběrem, 
společná domácnost, společník a jiné. 

 
Narůstá četnost a společenská nebezpečnost  případů neoprávněného odběru  elektrické 
energie. Je především na provozovateli distribuční soustavy, aby důsledně aplikoval 
oprávnění vyplývající z energetického zákona a z dalších obecně závazných právních 
předpisů. 
Jedná se zejména o tyto zásady:  

• důsledně zajišťovat měření, včetně provádění kontroly měřících zařízením a 
zajištění fyzického odečítání stavu elektroměrů 

• jiný způsob určení spotřeby elektrické energie je pouze náhradní formou a nemělo 
by docházet k jeho opakovaní 

• důsledně využívat ustanovení o možnosti přerušení dodávky elektrické energie, 
neumožní-li odběratel opakovaně a záměrně přístup k měřícímu zařízení  

• odebrání měřícího zařízení lze provádět až po předchozím oznámení zákazníkovi. 
Při neoprávněném odběru z titulu nesplnění platebních povinností je třeba 
v předstihu oznámit zákazníkovi konkrétní termín demontáže měřidla. Při 
neoprávněných odběrech elektrické energie uskutečněných z neměřené části nebo 
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při poškození měřidla informovat zákazníka o odebrání měřícího zařízení před 
uskutečněním fyzického odebrání, přičemž časový úsek není vymezen. 

• přizvání Policie ČR k demontáži měřícího zařízení energetický zákon ani 
prováděcí předpisy nevyžadují. Její účast však může být v některých případech 
oporou. 

 
Povinností obnovení dodávky elektrické energie je vázána na odstranění příčin, které vedly 
k jejímu přerušení. V případě neoprávněného odběru elektrické energie se odstranění příčin 
rozumí dořešení problému do důsledku, tzn. napravení technického stavu odběrného 
elektrického zařízení včetně měřidla. Za odstranění příčin přerušení dodávky není možné 
považovat pouze uvedení zařízení do stavu požadovaného zákonem, ale také úhradu dlužných 
částek, náhrady způsobené škody a dalších vyvolaných nákladů. 
[3] 

6.1 Odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce elektrické energie nebo 
v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektrické energie 

 
Neoprávněným odběrem nejsou případy, kdy v odběrném místě je instalován hlavní jistič jiné 
hodnoty než uvedené ve smlouvě o připojení, přičemž jistič je opatřen nepoškozenými prvky 
zajištění proti neoprávněné manipulaci. V daném případě vzniká jedné či druhé straně nárok 
na finanční vyrovnání podle skutečných podmínek odběru/dodávky elektrické energie oproti 
sjednaným tarifním podmínkám vyplývajícím z příslušného cenového rozhodnutí ERÚ. 
[3] 

6.2 Odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za 
odebranou elektrickou energii včetně záloh 

 
Odběr při neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků vyhodnocení a zúčtování 
skutečného odběru. Opakovaným nedodržením smluveného způsobu platby se rozumí 
opakující se neuhrazení platebních povinností, např. záloh na dodanou elektrickou energii za 
jednotlivá období. Nejedná se o případy, kdy nedošlo k úhradě jedné zálohy, přičemž 
následující byly zaplaceny. Pokud nedojde k zaplacení po opakovaných výzvách je možné 
přerušit dodávku elektrické energie. 
 [3] 

6.3 Odběr bez měřícího zařízení, pokud odběr bez měřícího zařízení nebyl 
smluvně sjednán 

 
Odběrem bez měřícího zařízení, pokud nebyl smluvně sjednán, je prokazatelně zjištěný případ 
přímého připojení na zařízení distribuční nebo přenosové soustavy. 
[3] 
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6.4 Připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená 
elektrická energie 
 

Připojením nebo odběrem elektrické energie z té části zařízení, kterou prochází neměřená 
elektrická energie je případ, který byl zjištěn mezi předávacím místem, ve kterém přechází 
elektrická energie ze zařízení provozovatele distribuční soustavy do odběrného zařízení 
zákazníka. 
[3] 

6.5 Odběr měřený měřícím zařízením, které nezaznamenává odběr nebo 
zaznamenává odběr nesprávně v důsledku neoprávněného zásahu do 
tohoto zařízení nebo jejich součástí 

 
Pokud je autorizovanou zkušebnou nebo odborným znaleckým posudkem prokázán 
neoprávněný zásah do měřícího zařízení, pro nějž údaje o spotřebě nezaznamená nebo 
zaznamená nesprávně, jedná se o neoprávněný odběr. Jako nedovolený a neoprávněný zásah 
se klasifikuje ten, u něhož bylo prokázáno porušení ochranného zajištění nebo přímý zásah do 
měřidla, aniž došlo k porušení prvků chránicích měřidlo před manipulací.  
[3] 

6.6 Odběr měřený měřícím zařízením, na kterém bylo porušeno zajištění 
proti neoprávněné manipulaci a měřící zařízení vykazuje chybu 
spotřeby 

 
Chyba v měření spotřeby musí být klasifikována autorizovanou zkušebnou nebo odborným 
znaleckým posudkem a tato chyba je podkladem pro výpočet náhrady způsobené škody. 
Příčinou, která vedla k přerušení dodávky elektrické energie, je neoprávněný odběr. 
[3] 
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7 Klasifikace neoprávněných odběrů v praxi 
 

 

Obrázek 17 Napojení odběru elektrické energie bez měření 

 
Typizovaná elektroměrová deska typu C je připravena pro montáž dvousazbové měřící 
soupravy. Odběratel napojil přívodní vodiče krátkým kabelem, který připojil na keramickou 
zásuvku bez krytu, do které zasunul zástrčku s gumovým kabelem. Při případném vytažení 
vidlice ze zásuvky i při její zasunutí jsou zde živé části pod napětím. Rovněž hlavní jistič není 
opatřen krytem. Kabel směrem do elektrické instalace připojil přes svorky na odvodní 
elektroměrové vodiče.      
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Obrázek 18 Napojení odběru elektrické energie bez měření s vlastním podružným elektroměrem 

 
V oceloplechovém rozvaděči je umístěn jednofázový, jednosazbový elektroměr. Elektrická 
instalace i elekroměrový rozvaděč jsou ale připraveny na odběr třífázový. Odběratel porušil 
plomby, odejmul krycí plech rozvaděče a pod elektroměrem propojil svorkou dva přívodní a 
odvodní elektroměrové vodiče, čímž došlo k neměřenému odběru na dvou fázích. Navíc 
odpojil PEN vodič z elektroměru, v kterém je zapojena jedna fáze, čímž přestal měřit spotřebu 
elektrické energie.      
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Obrázek 19 Napojení odběru elektrické energie před měření 

 
Jedná se o typový plastový pilíř s elektroměrovým rozvaděčem pro třífázové připojení a 
montáž dvousazbové měřící soupravy. Pilíř je v předstihu vybudován na zelené louce a je 
připraven pro staveništní  a následně definitivní odběr. Měření elektrické energie není 
osazeno. V jeho pravé spodní části jsou nožové pojistky, které jsou zapojeny výrobcem před 
hlavní jistič, tedy před měření elektrické energie. Protože na jejich horní svorky je připojen 
kabel pro staveniště, odběratel uskutečňuje neměřený odběr.   
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Obrázek 20 Napojení odběru elektrické energie před měření 

 
Na obrázku je patrný kabel, který vychází z pojistkové domovní skříně, tedy před měřením 
elektrické energie. Na jeho vodičích je narušená základní izolace, která je obnažena na živou 
část. Do těchto míst jsou „zaháčkovány“ měděné vodiče, PEN vodič a vodič fázový. „Háčky“ 
jsou bez jakékoliv ochrany, tedy jsou pod napětím. Tyto odvodní vodiče jsou navíc chybně 
zapojené, na PEN vodič se dostává fázové napětí.       
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Obrázek 21 Neoprávněný odběr elektrické energie zvaný „ rybář“  

 
Z rozvodné distribuční sítě nízkého napětí, která je opatřena ochrannými návleky, je těsně za 
konzolou připojen na fázový horní vodič drát, který prochází volně podél stožáru. Je zaústěn  
do objektu odběratele. K uzavření okruhu slouží pomocný zemnič, který má odběratel 
umístěn v bezprostřední blízkosti. Tímto způsobem neodborně využívá neměřenou 
elektrickou energii pro napájení svých spotřebičů.    
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Obrázek 22 Napojení odběru elektrické energie před elektroměrem- napojení „rybáře“ do vnitřních 
rozvodů 

 
Z neměřené části před elektroměrem jsou paralelně vyvedeny dva kabely, taženy volně bez 
podpěrek či v lištách. Na koncích jsou obnaženy na holé vodiče a zasunuty přímo do zásuvky 
elektrické instalace, čímž se dostává napětí přes rozvaděče do celého objektu a do všech 
spotřebičů a přístrojů.    
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Obrázek 23 Napojení odběru elektrické energie před elektroměrem 

 
Na typové premixové desce typu C je připevněn elektroměr. Z něho po porušení plomb je 
odebrán kryt, který chrání svorkovnici se živými částmi. V této svorkovnici jsou povoleny ve 
dvou fázích šroubky. Přívodní i vývodní vodiče jsou vytaženy a jsou překlemovány vodivým 
materiálem, pravděpodobně spojovací armaturou ze stavebnice Merkur. Tyto spojky jsou pod 
napětím. V pravé části je zřejmé, že došlo ve třetí fázi ke zkratu mezi fázovým vodičem a 
PEN vodičem    
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Obrázek 24 Napojení odběru elektrické energie bez měření 

 
 
Nevyhovující dřevěná elektroměrová rozvodnice byla odpojena od přívodu elektrické energie. 
Bylo rovněž demontováno měření elektrické energie. Tímto se odpojila i elektrická instalace 
nacházející se za tímto rozvaděčem. Odběratel se kabelem napojil na neměřenou část 
elektrických rozvodů a opačný konec připojil omotáním na odvodní elektroměrové vodiče. 
Tím se dostalo napětí do celé nevyhovující instalace.       
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Obrázek 25 Zapojení odběru elektrické energie v odpojeném odběrném místě 

 
Odběrateli elektrické energie byl zrušen elektroměr, vypnut hlavní jistič a z pojistkové 
domovní skříně odebrány nožové pojistky. Odběratel si chtěl obnovit dodávku, provedl 
„opatření“ mimo tuto pojistkovou skříň směrem ke svému odběru a ve skříni pojistky nahradil 
izolovanými dráty, čímž vytvořil vodivou cestu směrem do svého objektu.  
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Obrázek 26 Napojení odběru elektrické energie bez měření 

 
Odběrateli byl odebrán jednofázový elektroměr. Tento elektroměr nahradila typová krabička, 
v níž byly po vypnutí hlavního jističe holé vodiče zajištěny a zakryty plombovatelným 
víčkem. Odběratel toto víčko překonal a holé vodiče navzájem propojil, čímž byla obnovena 
dodávka elektrické energie, ale neměřená.   
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Obrázek 27 Brždění elektroměru 

 
V tomto případě byla mechanicky narušena horní plastová část třífázového elektroměru. 
V tomto prostoru uvnitř měřícího zařízení se nachází rotující mechanizmus, který je spojen 
s počítadlem numerického ukazatele spotřeby elektrické energie. Odběratel měl tak možnost 
zasáhnout tenčím předmětem do tohoto zařízení a ovlivnit spotřebu elektrické energie 
zpomalením či úplným zastavením mechanizmu.       
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Obrázek 28 Napojení 1 fáze bez elektroměru 

 
Na nevyhovující dřevěné elektroměrové rozvodnici byl odebrán třífázový elektroměr a objekt 
byl odpojen od přívodu elektrické energie. Zásahem odběratele došlo k opětnému propojení 
přívodu, jak je zřejmé z obrázku. Následně propojil v jedné fázi přívodní i vývodní 
elektroměrový vodič bez měření elektrické energie. Tím se dostalo napětí do jedné fáze 
původní instalace.       
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8 Vyčíslení škody způsobené neoprávněným odběrem elektrické 
energie 

 
Příčinou která vedla k přerušení dodávky elektrické energie, je neoprávněný odběr. Obnovit 
dodávku elektrické energie je možné až po odstranění technických příčin na odběrném 
zařízení, a po uhrazení způsobené škody. Skutečně vzniklou škodu lze vyčíslit zejména při 
neoprávněném odběru z titulu neplnění platebních povinností nebo odběru bez smlouvy, 
přičemž spotřeba elektrické energie byla řádně měřena. V ostatních případech se podle 
ustanovení § 51 odst. 2 energetického zákona náhrada škody vypočítá podle ustanovení § 14 
vyhlášky č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. 
Škoda způsobená neoprávněným odběrem se stanovuje podle § 14 odst. 1 uvedené vyhlášky 
písemně sjednanou mezi dodavatelem a odběratelem.  
Nelze-li škodu stanovit dohodou, vypočítává se podle § 14 odst. 2,3 a 4 vyhlášky. Je- li 
autorizovanou zkušebnou nebo odborným znaleckým posudkem  kvalifikována chyba 
v měření v důsledku zásahu do měřícího zařízení, přihlédne se při výpočtu množství 
neoprávněné odebrané elektrické energie k velikosti takto stanovené chyby v měření. Při 
výpočtu se přihlíží i k zásadám uvedeným v Komentáři k vyhlášce č.51/ 2006 Sb. společně 
zpracované ERÚ a SEI z 19.10.2006. 
 [3] 
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9 Možnosti řešení analýzy potenciálu neoprávněných odběrů s 
použitím on-line spotřeby 

 
Tato část práce je zaměřená na řešení technických, resp. netechnických ztrát v sítích nn u 
distribuční společnosti E.ON. S tím bezprostředně souvisí možnost odhalování 
neautorizovaných odběrů, krádeží elektrické energie. Dnes se neoprávněné odběry zjišťují jen 
nahodile, vybraná místa a jejich kontrola, a v dnešní době je nejčastější jen na udání.  
Metody zjišťování:   

• udání 
• znalost pracovníků 
• výběry dat ze SAP a výpočty 
• výpočty z reálných dat- Smart metering 

 
Kalkulace technických ztrát probíhá na základě znalostí spotřeby a zátěžových profilů 
jednotlivých odběrných míst a sumačního elektroměru v trafostanici, který měří celkovou 
distribuovanou energii. Porovnáním těchto údajů lze identifikovat možnost výskytu 
neoprávněných odběrů v dané lokalitě a podniknout následné  kroky k jejich odstranění. 
Z důvodů ověření spolehlivosti výpočtu se řeší pouze pro jednu distribuční trafostanici v obci.  
Nejprve je nutné získat relevantní data, se kterými lze pracovat. Měření pomocí on-line 
spotřeby, zatím u maloodběratelů, je ve fázi pilotního projektu. Tyto data bylo potřeba 
nějakým způsobem zpracovat. Byla vybrána jedna oblast s jednou trafostanicí a s několika 
desítkami odběrných míst. Data z jednotlivých míst i z trafostanice byla snímána v 15 
minutových profilech. Nejprve bylo nutné tyto profily upravit na odběr elektrické energie za 
hodinu. Tento odběr pro výpočty není ale příliš vhodný, je nutné ho vyjádřit jako odběr 
elektrické energie za den. Vše bylo zpracováno v programu Microsoft Office Excel. Pro 
nejpřehlednější porovnání výsledků byly hodnoty vyneseny do grafu, kde se zjistilo, že rozdíl 
spotřeby elektrické energie v odběrných místech a trafostanici byl skoro 50%. Na základě této 
analýzy se společnost E.ON začala tímto problémem zabývat. Po bližším zkoumání se zjistilo, 
že některá odběrná místa, respektive některé elektroměry neposílají data do koncentrátoru a 
dále do systému SAP. Ale už i z grafu lze vyčíst některé údaje. Podíváme-li se na obě křivky, 
tak z vizuálního pohledu jsou obě stejné. I když jsou ztráty velké, tak by měly být 
v jednotlivých časových úsecích s malými rozdíly. Tyto ztráty byly vyjádřeny procentuálně a 
pohybují se v rozmezí 45% až 48%. Pouze ve dvou dnech byly nižší o 5% až 8%. Zde se 
nabízí otázka, zda v této době nedocházelo k neoprávněným odběrům elektrické energie. 
Jelikož těchto několik procent prezentuje asi 70 až 100 kWh, dá se předpokládat, že se o 
neoprávněný odběr skutečně jedná.  
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Obrázek 29 Srovnání spotřeby elektrické energie za v jednotlivých dnech 

Další metoda řešení, která je zde popsána by byla zaměřená na spínání nízkého tarifu. Metoda 
vychází z představy, že odběrné místo má standardní spínač HDO, respektive u dálkových 
odečtů může být  HDO integrováno v elektroměru. U každého odběrného místa, tak budou 
zjištěny časy, kdy dochází ke spínání nízkého tarifu. Tento časový okamžik, kdy nízký tarif 
sepne, bude označen symbolem 1, který předpokládá zvýšení spotřeby elektrické energie. 
Doba vysokého tarifu bude označena symbolem 0. Tyto jedničky a nuly se vynesou do grafu 
v závislosti na čase. Jednotlivá odběrná místa spojená do jednoho grafu, bude porovnán 
s grafem skutečné denní spotřeby elektrické energie. V tomto okamžiku nás však nezajímá 
celkové spotřebované množství elektrické energie, ale průběh samotné křivky v čase. V době, 
kdy je sepnut nízký tarif u nejvíce odběrných míst, spotřebovaná elektrická energie by se 
měla zvýšit. Pokud ne, mohlo by zde docházet k neoprávněnému odběru.  
Další metoda zjištění neoprávněných odběrů je zaznamenávání odběru elektrické energie 
v určitém vhodném časovém úseku a její srovnání s hodnotami z předešlých let. Tato metoda 
není příliš průkazná, neboť odběrná místo nemusí být delší dobu obydlena nebo u 
podnikatelských objektů v provozu. Principem je porovnání historie spotřeby jednotlivých 
odběrných míst. 
Každá z těchto metod sama o sobě  není příliš průkaznou, zda v některé oblasti dochází 
k neoprávněnému odběru či nikoliv, ale vhodným propojením těchto metod by mohlo dojít 
k významnému pokroku v řešení neoprávněných odběrů.    
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10 Návrhy řešení analýz za pomocí registrů a profilů odběrných 
míst 

 
Co to registry a profily v systému dálkových odečtů jsou.  
Profily jsou 15-ti minutové odečty výkonu v kW, ze kterých se pak vypočítává spotřebovaná 
elektrická energie (práce). A to tak, že sečteme čtyři 15-ti minutové profily a vydělíme čtyřmi, 
čímž jsme získali spotřebovanou energii v kWh. 
Registry jsou hodnoty spotřebované elektrické energie, které přicházejí vždy na konci dne. 
 

10.1 Metoda srovnání spotřeby elektrické energie na spínání nízkého tarifu 

 
Zde by se rozšířila metoda popsaná v předchozí kapitole, která je zaměřená na srovnání 
skutečné spotřeby elektrické energie a grafu závislosti  na době spínaní nízkého tarifu.  
Každé odběrné místo má zvolený produkt a sazbu podle typu a spotřeby elektrické energie. 
Některé sazby jsou jednotarifové pro klasickou domácnost s běžnými elektrickými spotřebiči, 
kde se elektrická energie nepoužívá pro vytápění nebo ohřev vody, nebo dvoutarifové sazby 
určené pro odběrná místa, ve kterých se významná část spotřeby elektrické energie využívá 
pro vytápění a ohřev vody. Zde lze sazby ještě rozdělit do několika podskupin podle toho, 
jakým způsobem dochází k vytápění odběrného místa.  
Nejprve bylo třeba udělat grafickou závislost spotřeby elektrické energie u jednotlivých 
odběrných míst. V dalším kroku je potřeba zjistit grafickou závislost doby spínání nízkého 
tarifu. Tento časový okamžik, v době kdy sepne nízký tarif, bude označen symbolem 1, při 
které předpokládáme zvýšení spotřeby elektrické energie. V době vysokého tarifu by se značil 
symbolem 0. Jak bylo dříve neznačeno, jedná se pouze o srovnání grafů z hlediska vzrůstu a 
poklesu elektrické energie. Podívám- li se na obě grafické závislosti, náš předpoklad se 
částečně naplnil.    
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Obrázek 30 Graf skutečné spotřeby elektrické energie za 24 hodin  

 

 

Graf spínání tarifů

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0:
00

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

0:
00

čas

P
o
č
et

 s
ep

nu
tí

spínání tarifu
 

 

Obrázek 31Graf spínaní nízkého tarifu-verze 1 
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Graf spínání tarifů- 2
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Obrázek 32 Graf spínání nízkého tarifu-verze 2 

 
U grafu skutečné spotřeby elektrické energie se nám odběr zvedá od 14:00 hod., vrchol se 
nachází mezi 17:00 hod. a 18:00 hod., následně postupně klesá do 21:00 hod., ale je stále 
vyšší než průměrná. Další maximum, už ne tak vysoké, je v čase od 03:00 hod. do 08:00 hod. 
Jelikož vyšší spotřeba byla zaznamenána v zimním období, tak se dá předpokládat, že se 
v některých odběrných místech topí elektrickými spotřebiči. 
Srovnáme-li výše uvedené údaje s grafem spínacích časů je vidět, že spotřeba elektrické 
energie se začíná zvedat ve 02:30 hod. a stagnovat začíná v 07:30 hod. Stejně tak odpolední 
špička stoupá od 15:00 hod. a vrchol má ve 20:00 hod. Pokud porovnáme obě grafické 
závislosti spotřeba se nám začíná zvedat i stagnovat ve stejný okamžik. V letních obdobích, 
kdy odběrná místa není nutno vytápět elektrickou energií, noční špička vymizí, oproti špičce 
odpolední, která bude zachována i v letních měsících. Velkou neznámou je nárůst spotřeby 
vlivem klimatizace. 
Pro lepší představivost a srovnání s grafem spotřeby byl vytvořen ještě graf spínání nízkého 
tarifu verze 2, kde je místo symbolu 0 zobrazen symbol 1 a v době spínání nízkého tarifu je 
místo symbolu 1 dán symbol 2. Graf pak lepé ukazuje srovnání se skutečnou spotřebou.  
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10.2 Metoda srovnání spotřeby elektrické energie u odběrných míst se 
spotřebou v transformační stanici 

 
Princip této metody je opět nastíněn v předchozí kapitole. Bohužel v prvním případě nastal 
problém s odečty některých odběrných míst.   
Byla vybrána oblast s jednou distribuční trafostanicí. Zpracování dat a jejich názorné 
provedení bylo stejné jako v předchozí kapitole, proto je přistoupeno rovnou k hodnocení. Jak 
je možno opět vidět na grafické závislosti, chyba byla opět kolem 50%, přesněji 44% až 46%. 
Vyjímka byla16.2.2008, kdy byla chyba 39%, což je stále vysoká hodnota, přestože data byla 
posílána ze všech odběrných míst. Z těchto důvodů bude potřeba provést kontrolu přímo 
v terénu. Bohužel data, se kterými by bylo nutné dále pracovat s časových důvodů nebude 
možné v této bakalářské práci promítnout.  
Zvolenou metodu se předpokládá upravit.  
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Obrázek 33 Srovnání spotřeby elektrické energie za v jednotlivých dnech 

Jelikož nelze pracovat s objektivními daty, bude potřeba upravit grafy. V jednom grafu jsou 
vyneseny dvě osy se spotřebovanou elektrickou energii, a to pro odběrná místa a pro 
trafostanici. Obě osy jsou upraveny tak, aby obě křivky byly v těsné blízkosti a daly se 
pozorovat jejich vzájemné odchylky. Časový úsek, ve kterém se provádělo srovnání se zkrátil 
z denních odečtů na hodinové. V denních odečtech by srovnání změn nebylo až tak 
rozpoznatelné.  
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Porovnáme-li obě závislosti z našeho grafu, můžeme konstatovat, že by zde k neoprávněným 
odběrům docházet nemělo. Pokud by se zde nacházel neoprávněný odběr, musela by se křivka 
spotřeby elektrické energie odběrných míst výrazně posunout od křivky spotřeby 
v transformační stanici. Na dvou místech v grafu můžeme pozorovat potenciální možnost 
vzniku neoprávněného odběru. Toto místo by se dále sledovalo a pokud by nenastala změna a 
rozdíl by zde stále zůstával, muselo by se přistoupit na prozkoumání i dalšími metodami.  
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Obrázek 34 Srovnání spotřeby elektrické energie za 24 hodin 
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11 Možnosti bližší lokalizace 
 
K určení bližší lokalizace neoprávněného odběru by se mělo vycházet z metody pro spínání a 
vypínání nízkého tarifu.  
K neoprávněným odběrům dochází převážně v objektech, kde jsou spotřebiče, které odebírají 
větší množství elektrické energie. Z toho se dá předpokládat, že tyto spotřebiče, ať už se jedná 
třeba o elektrické kotle nebo bojlery, zapínají právě v době, kdy je sepnut nízký tarif a tím 
spotřebovaná elektrická energie by se měla zvýšit. Není-li tomu tak, mohlo by se jednat o 
neoprávněný odběr elektrické energie. V této oblasti by se vytipovala jednotlivá odběrná 
místa, u kterých nedochází k tomuto zvýšení a prověřila se přímo v terénu.  
Tuto variantu bychom mohli propojit s metodou zaznamenávaní starší, historické spotřeby 
elektrické energie, která by nám opět mohla přiblížit místo určení neoprávněného odběru. Ale 
opět je nutná návštěva odběrného místa.  
V této fázi pilotního projektu zatím žádný z výrobců nedokázal nabídnout funkci elektroměru 
s dálkovým odečtem, která by dokázala přímo odhalit neoprávněný odběr elektrické energie. 
Jedinou dostupnou funkci je zatím možnost hlásit neoprávněné narušení elektroměru a jeho 
částí. Ale bohužel stále existují metody, které jsou popsány v kapitole 7, kterým je potřeba 
zabránit.  
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12 Doporučené řešení (SWOT analýza) 

  
Pro shrnutí všech poznatků, které se podařilo shromáždit v této analýze pro Zjišťování 
neoprávněných odběrů elektrické energie s použitím on-line spotřeby jsme použili tzv. SWOT 
analýzu, na základě které byl vytvořen seznam výhod, nevýhod, příležitostí a hrozeb. 
 

tabulka 1 SWOT analýza 

Výhody Nevýhody 

• Možnost pracovat s odečítanými 
daty 

• Možnost řešení více problémů 

• Efektivita práce 

• Možnost odečítání dat v krátkých 
intervalech 

• Odpadá odečet na místě 

• Hlášení a indikace chyb přímo do 
systému 

• Propojení systémů od některých 
dodavatelů 

• Snižování nákladů 

• Zatím menší funkčnost systému 

• Zatím větší nároky na údržbu 
 

Příležitosti Hrozby 

• Možnost zjištění dalších funkcí  

• Možnost vylepšení stávajících 
systémů 

• Komunikace mezi všemi systémy 
od dodavatelů  

• Možnost neúspěchu požadavků na 
tento projekt 
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13 Závěr 
 
Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu neoprávněných odběrů elektrické energie 
s použitím on-line spotřeby, určení možnosti řešení, výhody a nevýhody určování 
neoprávněných odběrů. 
Nejdříve bylo vhodné vysvětlit, jakým způsobem se elektrická energie měření bez použití on-
line spotřeby. Jsou zde popsány všechny druhy mechanických elektroměrů, od nejstarších 
typů po ty nejnovější, dnes používané multifunkční elektronické elektroměry. 
Další část práce je zaměřena na samostatnou klasifikaci netechnických ztrát, mezi které patří 
nejen neoprávněné odběry elektrické energie, ale několik dalších ztrát, které nejsou 
způsobeny samostatnou topologií a konstrukcí sítě. Jsou zde stručně shrnuty pro lepší 
orientaci možnosti vzniku netechnických ztrát.  
Jak už bylo naznačeno, mezi netechnické ztráty patří neoprávněné odběry, které jsou 
základem této práce, proto je jim věnována samostatná kapitola. V nichž jsou opět popsány 
metody neoprávněných odběrů a to i jak je to popsáno v odborných literaturách, tak 
klasifikace neoprávněných odběrů přímo v praxi u jednotlivých metod, které byli pracovníky 
E.ON odhaleny. Ve většině případů  je také tento neoprávněný odběr proveden neodborně a 
hrozí zde velké nebezpečí a mohlo by to mít tragické následky. Před tímto problémem je 
potřeba varovat.  
Nyní se dostáváme ke stěžejnímu bodu celé práce a tím je samotná analýza neoprávněných 
odběrů. Zde bylo nejdůležitější nalézt samotné metody řešení neoprávněných odběrů. 
Nakonec jsou zde popsány 3 metody řešení neoprávněných odběrů. 
První metoda je postavena na principu srovnání spotřeby elektrické energie u jednotlivých 
odběrných míst a spotřeby elektrické energie na převodovém elektroměru v transformační 
stanici v určitém časovém úseku a tohle vše demonstrováno v grafické závislosti  spotřeby 
elektrické na čase. Na základě této analýzy byla zjištěno, že chyba se pohybovala něco kolem 
50% a společnost E.ON na základě této skutečnosti začala tento problém řešit. Proto je 
prozatím naznačena orientačně, jelikož se prozatím data, které jsem měl k dispozici nejsou 
relevantní, ale stále se tento pilotní projekt ladí, a proto byl právě rozdíl spotřeby elektrické 
energie změřená v transformační stanici a spotřeby elektrické energie měřené v odběrných 
místech je necelých 50%, což by byly dost vysoké ztráty v síti. I když pro námi zvolenou 
metodu samotný rozdíl spotřeby elektrické energie není příliš důležitý, protože se tento rozdíl 
nachází v celém rozsahu. Zajímá nás pouze rozdílnost průběhu spotřeby elektrické energie. 
Pro přesnější srovnání byla udělaná grafická závislost spotřeby elektrické, ve které se nachází 
dvě na sobě nezávislé osy spotřeby elektrické energie, aby došlo k bližšímu překrytí obou 
křivek. Zde je přesněji pozorovatelné, jak graf spotřeby elektrické energie pro jednotlivé 
odběrná místa kopíruje graf spotřeby elektrické energie transformační stanice. Proto se dá 
vyslovit závěr, že tato metoda by mohla být pro zjišťování neoprávněných odběrů vhodná.  
Před dokončením této práce se s kolegy s E.ONu ještě zjišťovalo přímo v terénu, čím byly tak 
velké ztráty způsobeny. Zjistilo se, že je to způsobeno více faktory najednou. Jedním 
z faktorů, že ztráty vycházejí okolo 50% bylo způsobeno , že jsou v této oblasti některá 
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odběrná místa s klasickými elektroměry, které napájí tuto oblast. Chyba byla způsobena 
změnou topologie sítě, respektive místa, kde dochází k přerušení sítě. Další chyba byla 
způsobena tím, že některé elektroměry nekomunikují s koncentrátory, tím pádem neposílají 
data o spotřebě. Jak už bylo řečeno měření elektrické energie s použitím dálkových odečtů, 
nebo-li on-line spotřeby, je stále ve fázi pilotního projektu, proto s touto chybou se trochu 
počítalo. Ale daleko závažnější chyba byla zjištěna na jedné ze staveb, kde k napájení a 
k měření používali staveništní elektroměr s klasickým elektroměr. Ze znalostí a z výpočtů 
pracovníků E.ON se technické ztráty pro tuto oblast pohybovaly v rozmezí 10-12%. Na tomto 
projektu pro společnost E.ON budu pracovat dále, ale bohužel výsledky kterou jsou doposud 
známy, nevedou k nějaké detailnější a komplexnější práci.    
Druhá metoda byla založena na trochu jiném principu. Zde je popsáno srovnání grafické 
závislosti spotřeby elektrické energie pro odběrná místa s grafickou závislostí spínání nízkého 
tarifu. Vychází se z poznatku , že v době sepnutí nízkého tarifu by mělo dojít ke zvýšení 
odběru elektrické energie. Jak jsem se mohli přesvědčit, tato metoda byla zvolená úspěšně. 
Ale nastala zde otázka, zda to bude platit v teplých obdobích, jelikož spotřeba byla měřená 
v únoru, kdy dochází k vytápění odběrných míst v nočních, ale v létě tomu tak nebude. Proto 
se dá říct, že metoda byla úspěšná jen z části. 
Třetí metoda byla založena jen na měření elektrické energie jednotlivých odběrných míst a to 
konkrétně na srovnání aktuální spotřeby elektrické energie se spotřebou elektrické energie 
v minulých letech, kde by nemělo docházet ke kolísání. Ale ze zkušenosti je známé, že tomu 
tak vždy není. 
První dvě metody byly založeny na zjišťování neoprávněných odběrů za pomocí grafické 
závislosti, jelikož pro sledování změn je to nejjednodušší způsob. V reálném provedení by 
grafická závislost mohla odpadnout a vytvořil by se program, který by spotřebu kontroloval, 
stejně jak by tomu bylo u třetí metody.  
Shrneme-li všechny metody, tak samotné metody nemají příliš velký význam, ale vhodným 
propojením by mohlo dojít k účinné zbrani proti odběratelům, kteří by se chtěli vyhnout 
placení spotřeby elektrické energie. Zatím nelze říct, jak tyto metody bude možno využívat 
v praxi, jelikož samotný projekt měření elektrické energie při použití on-line spotřeby je ve 
fázi pilotního projektu, proto se s výsledky seznámíme až do uvedení do provozu, nýbrž se dá 
předpokládat, že v době pilotního projektu si nikdo nedovolí nějaký zásah do měření, protože 
tyto odběrná místa se často kontrolují.  
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