Požiadavky EED o diaľkovom odpočte a transparentnejšom prístupe
k informáciám o spotrebe
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. decembra 2018 sa zmenila
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Európska
únia v nej navrhuje ďalšie opatrenia v oblasti poskytovania informácií o spotrebe tepla, chladu
a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov
nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené
klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Čo
konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností? Zhrnuli sme pre vás základné informácie
a termíny očakávaných zmien v oblasti merania a vyúčtovania spotreby energií.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. decembra 2018
➢ nadobudla účinnosť 24.12.2018
➢ mení sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej
efektívnosti
➢ lehota na transpozíciu do národných legislatív členských štátov: 25.október 2020

Ciele smernice:
✓ naplnenie klimatických cieľov EÚ, do roku 2030 znížiť spotrebu „Primárnej energie“ o
32,5% („Pařížská dohoda“ z roku 2015),
✓ zvýšenie energetickej účinnosti aj v sektore bývania = zníženie dopytu po energiách a
znižovanie emisií CO2.
Smernica je právny akt, ktorým sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty EÚ.
Je však na jednotlivých krajinách, aby navrhli vlastné právne predpisy, ktorými sa tieto ciele
dosiahnu. Členské štáty môžu pri zavádzaní smernice do národných legislatív zohľadniť aj
technické možnosti a nákladovú efektívnosť opatrení.

Požiadavka diaľkového odpočtu dát
Od 25. októbra 2020
Novo namontované meradlá a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov majú umožňovať
diaľkový odpočet, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a časté poskytovanie informácií o
spotrebe. (odst. 33 preambula, článok 9c odst. 1)

Od 1. januára 2027
Meradlá a pomerové rozdeľovače tepla, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú o túto
funkciu doplniť alebo vymeniť.

Minimálna frekvencia vyúčtovania alebo informácií o spotrebe
(Príloha VIIA, bod 2)

Od 25. októbra 2020
V prípade, že sú nainštalované meradlá alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov
umožňujúce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na
skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurovacích
nákladov, sa majú poskytovať konečným spotrebiteľom:
➢ štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodli pre elektronické
vyúčtovanie,
➢

inak dvakrát ročne.

Od 1. januára 2022
➢ koneční spotrebitelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi majú dostávať informácie
o spotrebe alebo vyúčtovaní raz mesačne.

Častejšie informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe:
➢ informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní môžu byť sprístupnené aj na internete a
aktualizované tak často, ako to umožňujú použité meracie zariadenia a systémy,
➢ vykurovanie a chladenie možno mimo obdobia vykurovania/chladenia z uvedenej
požiadavky vyňať.
Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby má byť prevedené aspoň raz za rok.

Minimálne informácie uvádzané vo vyúčtovaní
Príloha VIIA, bod 3
-

aktuálne ceny

-

skutočná spotreba energie alebo celkové náklady na vykurovanie

-

odčítané hodnoty spotreby

-

informácie o palivovom mixe

-

ročné informácie o emisiách skleníkových plynov

-

vysvetlenie daní, odvodov a sadzieb

-

grafické porovnanie aktuálnej spotreby energie konečných spotrebiteľov so spotrebou za
rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku, v prípade vykurovania a chladenia
korigované na klimatické podmienky

-

porovnania s priemerným normalizovaným alebo referenčným konečným spotrebiteľom
v rovnakej kategórii spotrebiteľov

-

kontaktné informácie organizácií koncových odberateľov, energetických agentúr a pod.,
vrátane adries webových sídel, na ktorých je možné získať informácie o dostupných
opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti

-

porovnateľné profily konečných spotrebiteľov a objektívne technické špecifikácie pre
zariadenia spotrebujúce energiu

-

informácie o súvisiacich postupoch podávania sťažností, mechanizmoch alternatívneho
riešenia sporov platných v členských štátoch a ďalšie...

Kam smeruje meranie a vyúčtovanie spotreby energií?
Na to, v akej podobe bude smernica implementovaná na Slovensku, si musíme ešte počkať, ale
už dnes môžeme konštatovať, že v budúcnosti sa bude intenzívne digitalizovať, vyúčtovanie
bude transparentnejšie a užívatelia nehnuteľností budú o svojej spotrebe informovaní častejšie.
Vzhľadom na prípadne zmeny v legislatíve by mali vlastníci budov zvážiť inštaláciu takých
meracích prístrojov, ktoré sa dajú jednoducho integrovať do smart systémov, ktoré umožňujú
denný/týždenný/mesačný diaľkový odpočet a prístup k informáciám o spotrebe cez internetové
rozhranie či mobilné aplikácie. Merače s diaľkovým odpočtom dát sú už dnes štandardom
a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je naviac spoľahlivejší a
poskytuje pre užívateľov bytov aj správcu množstvo výhod.

Zdroj: Úradný vetník Európskej únie z 21.12.2018, L328/210 SK
Celý dokument nájdete na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN

