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1. Úvod
Rozmáhajúcou sa požiadavkou v európskych krajinách je predplatená dodávka energie.
V rámci dodávok sa v niektorých krajinách realizovalo niekoľko projektov s takými službami,
kde hlavnou motiváciou je eliminácia neoprávnených odberov. Odberateľ si vopred kúpi
"kredit", ktorý postupne čerpá spotrebovaním energie. Po vyčerpaní kreditu je odberné miesto
automaticky odpojené, prípadne prevedené do núdzového režimu s obmedzeným príkonom
do doby, než si odberateľ kúpi ďalší kredit.

2. Skúsenosti v iných krajinách
Na svete existujú tri hlavné modely poskytovania systému predplatných meračov:
a) širší model
 prihlásenie cez klávesnicu alebo iné zariadenie, platba cez mobil alebo web
 použitie špeciálnych zálohových platieb - musia byť doplnené určitou sumou peňazí
alebo energiou pomocou tokenov, čipových kariet, atď.
 merač sám sleduje zostatok na účte a pripája / odpája prívod energie
 pracuje bez centrálneho SW dozoru a minimálny vplyv na centrálne systémy
 vyššie náklady a zložitosť predplatených meračov
 aktualizácia je obmedzená HW meračom; pri zmene HW je potrebný zásah
na mieste
b) užší model
 kontrola a riadenie cez tzv. „centrálnu peňaženku“, nie sú potrebné žiadne špeciálne
predplatné merače, systém je nastavený na flexibilných tarifách a bonusových
programoch
 --výpočet zostatku na účte sa vykonáva cez centrálny systém, ktorý vysiela
odpojenie / opätovné pripojenie pracovných príkazov
 najnižšie náklady
 podporované väčšinou systémov platenia preddavkov
 veľmi flexibilný systém záloh
 vysoké objemy dát zvyšujú HW/SW náklady
c) hybridný model
 spotreba a platobná história sledovaná cez mobil a web, systém SMS a e-mail
upozornenia, nastavenie účtu, kreditné zostatok a riadenie cez merač
 použitie na zálohové platby s podporou inteligentných meračov;
 kredit je doplnený do merača z centrálneho systému
 vyúčtovanie sa vykonáva na merači, keď sa spotrebuje kredit, odpojenie sa
vykonáva priamo v merači a hraničná udalosť je poslaná do centrálneho systému
 pracuje aj na meračoch, ktoré nie sú práve k dispozícii
 HW merača je rovnaké ako pri štandardných inteligentných meračoch
 okamžité reakcie na predplatené udalosti a zobrazovanie zvyšku kreditu
 vyžaduje špeciálny SW centrálny systém pre predčasné splatenie.
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2.1. Česká republika
Predplatné elektromery boli v minulých rokoch používané napr. v spoločnosti Stredočeská
energetická a. s., člen Skupiny ČEZ. Tieto elektromery pracujú v zásade na podobnom modeli
ako sú predplatné telefónne karty, alebo mobilné telefóny s predplateným kreditom hovorov.
Základom týchto elektromerov je čipová karta s možnosťou opakovaného nahrávania
informácií, konkrétne predplateným množstvom spotrebovanej elektrickej energie. Zákazník
navštívi pracovisko dodávateľa elektriny, vybavené potrebnou technikou, kde si do svojej karty
„nahrá – nakúpi“ určité množstvo elektrickej energie. Nabitú kartu potom vloží do elektromeru
a začína odber. Jednorazovo sa do elektromeru nabije spotreba elektriny. Popisované
elektromery boli často inštalované u zákazníkov so zlou platobnou morálkou alebo u tých, ktorí
radšej častejšie zaplatili menšiu čiastku než spotrebu napríklad za štvrť rok. Tieto systémy sa
dnes už nepoužívajú, lebo previazanosť na nové zákaznícke systémy a nutnosť udržiavať pre
veľmi malú skupinu zákazníkov špecializované pracovisko sa ukázali ako slabé miesto celého
systému.
2.2. Veľká Británia
Kreditné meradlo elektrickej energie spoločnosti E.ON

Kreditné meradlo plynu spoločnosti E.ON
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Ak chcú zákazníci vymeniť klasický predplatený merač za kreditný meradlo musia prejsť
kontrolou. To znamená, že spoločnosť si overí účet odberateľa či mu dlží nejakú finančnú
čiastku.
Kreditné meradlá na plyn sa dobíjajú prostredníctvom dobíjacej karty a kreditné meradla
na elektrinu sa dobíjajú prostredníctvom USB kľúča (viď obrázok). Kartu alebo USB kľúč je
možné dobiť na ktoromkoľvek poštovom úrade alebo v obchode s označením PAYZONE alebo
PAYPOINT. Zákazník po zaplatení dobijú kredit na karte alebo kľúči, ktorý prenesie dáta do
merača. Merač oznamuje zvukovým znamením keď je kredit veľmi nízky.
2.3. Maďarsko
EDF Démász
Predplatené merače sa dajú dobíjať prostredníctvom elektronickej karty. Spoločnosť EDF
Démász vybudovala sieť maloobchodných reťazcov a novinových stánkoch. Zákazníci si môžu
kúpiť a využívať karty v termináloch umiestnených v obchodoch s označením EDF DÉMÁSZ
Electron card.
E-ON
Predplatené merače – od roku 2012 funguje systém ako predplatený mobilný telefón.
Sú dostupné pre každého odberateľa v Maďarsku. Platí sa za energiu vopred, takže neexistujú
žiadne faktúry a ani dlhy. Spotreba sa dá sledovať na merači v kWh a merač počíta dozadu,
takže je možné vidieť sumu, ktorá ostáva. Existuje cca 600 miest kde sa dá predplatiť elektrická
energia. Zákazník používa kartu, ktorú dostal s novým meračom, a stanoví sumu akú si chce
predplatiť. Zákazník dostane potvrdenie o zaplatení, zadá kód do prístroja a predplatená suma
je okamžite aktivovaná.
Predplatiteľné merače si môžu vyžiadať zákazníci za inštalačný poplatok v zákazníckom
centre ak nemajú voči spoločnosti žiadne dlhy. Zraniteľní odberatelia majú inštaláciu takýchto
meračov zadarmo.
2.4. Belgicko a Flámsko
Vo Flámsku bola zavedená inštalácia meračov s predplatenou sumou. Týka sa zákazníkov,
ktorej služba bola prerušená z dôvodu omeškania s platbami a ktorí boli následne preradení
k „sociálnemu dodávateľovi“ (social supplier = predajca pre sociálne prípady) a naďalej
neplatia riadne a včas.
Dôležité body tohto platobného systému sa týkajú tzv. núdzového kreditu. Ide o voľbu,
ktorá môže byť aktivovaná cez víkend alebo v noci. Tiež dôležité sú spôsoby, akými môže prísť
k rozhodnutiu prerušiť dodávku. Rozhoduje o tom miestny úrad, ktorý zvolá
zasadnutie a navrhuje/prerokuje možné riešenia spolu so samotnými zákazníkmi. Z prieskumu
Ministerstva energetiky v Belgicku z roku 2011 na vzorke rodín používajúcich tieto
predplatené systémy vyplývalo, že neplatiči považujú hore uvedený spôsob riešenia za veľmi
užitočný. Dodávka bola prerušená iba v 8 % prípadov (pri plyne) a 12 % (pri elektrine).
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2.5. Taliansko
ENEL
Predplatné systémy - platí sa za energiu dopredu na podobnom princípe ako kreditné
mobilné telefóny.
Dobíjanie kreditu cez mobilné aplikácie, sms, web, predajné miesta, dodávateľa energie,
bankové kreditné karty, tabletové stojany dodávateľa. Akékoľvek upozornenie zákazníkov
ohľadom predplatných meračov a spotreby energie sa vykonáva cez sms alebo mail.

Príklad mobilnej aplikácie pri využívaní predplatných meračov

Na mobilnej aplikácii je zobraziť účtovanie spotreby, zostatok kreditu, bonusové jednotky,
koľko dní zostáva predplatených, grafické zobrazenie spotreby, možnosť dobitia kreditu,
hodinová, denná, mesačná spotreba (grafická, tabuľková, kWh alebo €), detaily spotreby.

3. Charakteristika a fungovanie kreditných meracích systémov
Kreditné meracie systémy fungujú tak, že odberateľ si podľa vlastného uváženia predplatí
požadované množstvo elektrickej energie. Po zaplatení kreditu systém automaticky na diaľku
zapne odber elektrickej energie a po vyčerpaní zakúpeného kreditu ho automaticky vypne.
Systém umožňuje kontrolu dennej spotreby elektrickej energie s porovnaním predplateného
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množstva elektrickej energie a zároveň poskytuje dodávateľovi online kontrolu s možnosťou
riadenia zapnutia a vypnutia konkrétnych odberných miest.
V prípade využívania kreditných meradiel sa odberatelia sami rozhodujú, aké finančné
prostriedky sú schopní vynaložiť na elektrinu a ďalšie položky. Platby za elektrickú energiu
odberatelia uskutočňujú sami, v prípade energeticky chudobných a neprispôsobivých
odberateľov obvykle v čase poberania sociálnych dávok.
V prípade neplatičov je tu predpoklad odstránenia problému s vymáhaním pohľadávok
za dodávku elektriny a s tým súvisiaceho odpájania a pripájania odberného miesta. Elektrina je
dodávaná dovtedy, kým sa nespotrebuje zakúpené množstvo a po predplatení kreditu sa začne
znova dodávať.
Výhodou je plnoautomatická denná kontrola celkovej spotreby elektriny. Okrem
vyhodnocovania kreditných platieb za elektrinu a ich zadávania do systému nevyžaduje systém
kreditných meradiel žiadnu inú činnosť a údržbu na strane dodávateľa, všetko je úplne
automatizované.
Z pohľadu nákladov dodávateľa elektrickej energie na neplatičov okrem toho, že
nevznikajú straty z dôvodu neuhrádzania platieb a z dôvodu čiernych odberov, pre
prevádzkovateľa distribučnej sústavy výrazne poklesnú náklady na výjazd údržbárov na opravy
technického zariadenia a následného riešenia škodových udalostí, výjazdy spojené s pripájaním
a odpájaním odberného miesta.

4. Technické riešenie zavedenia kreditných meradiel
4.1. Príklad č.1
Základným stavebným prvkom systému sú vybrané elektromery s komunikáciu PLC
(Power Line Communication). Elektromery spolu s routerom komunikujú po existujúcich
silových rozvodoch a nie je potrebné budovať samostatné komunikačné vedenie. Router je
umiestnený v trafostanici a vie obslúžiť do 1000 elektromerov v okruhu 3 km. Router je
s centrom spojený cez mobilného operátora pomocou prenosu GPRS/UMTS. Elektromery
umožňujú obojsmernú komunikáciu a sú schopné dodávať do centra namerané
údaje v intervaloch 5, 10, 15, 30 a 60 minút.
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4.2. Príklad č.2

Distribúcia elektriny na Luníku IX.
BPMK – Bytový podnik mesta Košice

Nainštalovaných 200 kreditných
elektromerov v majetku BPMK
Elektromerové rozvádzače s
kreditnými bytovými
elektromermi

Prenos dát a povelov cez GPRS

Dátový koncentrátor +
router v majetku BPMK

Fakturačné meranie,
odberateľ - BPMK

Distribučná
sústava VSD
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4.3. Navrhované typy kreditných meradiel na inštaláciu
Jednofázové statické elektromery s odpájaním a predplatbou AMS B1x-ga1sxIK.

5. Zavedenie kreditných meracích systémov
5.1. Cieľová skupina odberateľov
Oprávnené osoby na využívanie kreditných meradiel.
1. skupiny obyvateľov a aglomerácie, ktoré sa správajú nedisciplinovane pri klasickom
modeli dodávky a platby za elektrinu a svojim správaním spôsobujú problémy
dodávateľovi elektriny,
2. sociálne a nízkopríjmové skupiny (energeticky chudobní) s nedostatkom alebo stratou
finančných prostriedkov,
3. špecifickí odberatelia - odberatelia, ktorí z rôznych osobných, rodinných, pracovných
dôvodov nemajú záujem o paušálne úhrady spotreby elektriny a tento systém im umožní
kontrolu dennej spotreby.
5.2. Predpokladaný počet inštalovaných kreditných meradiel
Podľa štatistického úradu v septembri 2013 bolo na Slovensku 185 529 domácností, ktoré
poberajú dávky v hmotnej núdzi (publikácia Štatistického úradu Slovenskej republiky EU SILC
2013). Po pripočítaní skupiny špecifických odberateľov môžeme odhadnutý počet odberateľov
zaokrúhliť na cca 200 000 odberných miest, pri ktorých je predpoklad využitia kreditného
meracieho systému.
Miera relatívnej chudoby (podiel obyvateľov, ktorí žijú z menej než 50 percent mediánu
priemerného príjmu) na Slovensku je 7,8 %. Táto skupina odberateľov sa zaraďuje do skupiny
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energeticky chudobných. (zdroj: EU SILC 2013 Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností v SR).
5.3. Priemerná mesačná dodávka elektriny
Priemerná mesačná dodávka elektriny nakúpenej formou kreditných platieb sa stanovuje
predovšetkým pre skupinu odberateľov – energeticky chudobní odberatelia.
Priemerná ročná spotreba elektrickej energie v zmysle vyhodnotení štandardov kvality
za dodávku elektriny zaslaných na úrad do 28.02.2015 na jedno odberné miesto je 2 900 kWh.
Na základe uvedenej spotreby môžeme konštatovať, že priemerná mesačná spotreba jednej
domácnosti na Slovensku je cca 241 kWh. V uvedenom priemere sú zahrnuté aj domácnosti,
ktoré nepatria do tzv. energetickej chudoby. Nakoľko v súčasnosti sa kreditný merací systém
javí ako najzmysluplnejší pri riešení energetickej chudoby, predpokladá sa, že tento systém
bude prednostne zavedený v domácnostiach, v ktorých elektrina nie je médium primárne
využívané na kúrenie. V zmysle záverov Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich
podmienky energetickej chudoby je minimálna mesačná energetická spotreba štvorčlennej
domácnosti stanovená vo výške 116,68 kWh (ostatná spotreba, mimo energie určenej
na kúrenie a ohrev vody).
Navrhuje sa priemerná ročná dodávka elektriny predplatenej formou kreditných platieb pre
odberateľov zaradených do skupiny energeticky chudobných vo výške 116 kWh/mesiac,
pričom uvedená spotreba je určená pre štvorčlennú domácnosť.
5.4. Navrhovaný spôsob úhrady kreditu
Systém úhrady kreditu môže prebiehať tak, že si odberatelia predplatia u konkrétneho
dodávateľa elektrickej energie požadované množstvo elektriny. Úhrada kreditu za elektrinu
sa navrhuje realizovať platbou v hotovosti u dodávateľa, prostredníctvom Slovenskej pošty,
prevodom na účet, alebo mobilnou aplikáciou.
Po zaplatení systém automaticky na diaľku zapne konkrétne odberné miesto a po vyčerpaní
predplateného množstva elektrickej energie ho systém automaticky vypne. Takéto riešenie
umožňuje kontrolu dennej spotreby energie s porovnaním predplateného množstva elektrickej
energie, pričom poskytuje možnosť riadenia zapnutia a vypnutia odberných miest.
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6. Záver
Kreditný merací systém umožňuje odberateľovi kontrolovať svoju spotrebu elektrickej
energie prostredníctvom predplatenia si kreditu, čo mu umožní vyhodnotiť a následne aj
zefektívniť spotrebu.
V súčasnosti je na Slovensku zrealizovaný plnoautomatizovaný predplatný systém na
dodávku elektriny na sídlisku Luník IX, ktorý do prevádzky uviedlo mesto Košice, zastúpené
Bytovým podnikom mesta Košíc. Tento projekt v súčasnosti vyriešil problém neplatenia za
dodávku elektriny, ktorý spôsoboval časté odpájanie odberateľov elektriny z distribučnej
sústavy, čo následne vyvolalo čierne odbery, poškodzovanie rozvodov elektriny a poruchy
v dodávke elektriny aj u platiacich odberateľov.
Na základe princípu fungovania kreditných meradiel sa kreditný merací systém javí ako
vhodné technické riešenie pre koncepciu riešenia energetickej chudoby.
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