
Zmeny v oblasti rozpočítania 
a merania tepla



Legislatíva EÚ

Smernica EP a R (EÚ) 2012/27/EU o energetickej efektívnosti

• vytýčenie environmentálnych cieľov a opatrení pre úsporu energie v 
rámci EÚ do roku 2020

Smernica EP a R (EÚ) 2018/2002/EU o energetickej efektívnosti

• mení (novelizuje) smernicu 2012/27/EU

• spresňuje a aktualizuje ciele pre obdobie rokov 2020 - 2030 



Smernicu 2018/2002/EU musia členské štáty 
implementovať do národných legislatív do 25.6.2020

SR preberá smernicu zákonmi, ktorými sa mení a dopĺňa:

• zákon 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike

• zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby

• zákon 251/2012 Z.z o energetike

• zákon 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti 



Smernica 2018/2002/EU z pohľadu správy 
domu

V oblasti merania tepla (ÚK, TÚV)
• Meradlá a PRVN inštalované po 25.10.2020 musia umožňovať

diaľkový odpočet.

• Od 1.1.2027 musia všetky meradlá a PRVN umožňovať diaľkový
odpočet.

• Členské štáty rozhodnú či sa pochôdzkové systémy odčítania
meradiel a PRVN (walk-by) budú považovať za diaľkovo
odpočítateľné alebo nie.



Smernica 2018/2002/EU z pohľadu správy 
domu

V oblasti informácií o vyúčtovaní a spotrebe tepla (ÚK, TÚV)
Ak sú nainštalované meradlá alebo PRVN umožňujúce diaľkový

odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe sa poskytnú

konečným spotrebiteľom:

• od 25.10.2020 najmenej štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncový
odberatelia rozhodli pre elektronické vyúčtovanie, inak dvakrát ročne,

• od 1.1.2022 aspoň raz mesačne, informácie môžu byť sprístupnené na
internete a aktualizované tak často ako to umožňujú meracie
zariadenia a systémy.



Smernica 2018/2002/EU z pohľadu správy 
domu

V oblasti nákladov na prístup k informáciám o vyúčtovaní 
a spotrebe tepla (ÚK, TÚV):

• Prístup k údajom o spotrebe a informáciám o vyúčtovaní 
tepla a TÚV sa vykonáva na báze neziskovosti.

• Oprávnené náklady spojené so zadaním týchto úloh je 
možné preniesť na konečných spotrebiteľov.  



WALK-BY (pochôdzkový systém zberu údajov)
Údaje odčítava poverený pracovník SBD III diaľkovo spred bytového
domu (príp. v byt. dome) pomocou rádiového prístroja a PC.



AMR (centralizovaný zber údajov)
Údaje sa odčítavajú automaticky pomocou komunikačných centrál (tzv. brán)
inštalovaných v spoločných priestoroch byt. domu. Následne sú odosielané na
server a denne k dispozícii ako rozúčtovateľovi tak vlastníkom bytov.



ZÁVER

Napriek vstupným nákladom na obstaranie a zapojenie
systému AMR, sú pre bytové domy následné prevádzkové
náklady jednotlivých procesov, ktoré vyžaduje smernica,
násobne nižšie už v prípadoch, ak vlastníci požadujú štvrťročné
poskytovanie informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe. Nespornou
výhodou tohto systému je aj neustála možnosť kontroly
funkčnosti jednotlivých meradiel a PRVN. V neposlednej rade je
to tiež pohodlie a neustála informovanosť vlastníkov o ich
nakladaní s energiami.



Ďakujem za pozornosť


