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DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 
2019/1658

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 
2019/1659



V roce 2012 vydal Evropský 
parlament a Rada EU Směrnici 

2012/27/EU o energetické 
účinnosti

Energy Efficiency Directive
(EED)

Směrnice vytyčovala energetické 
a enviromentální cíle do roku 
2020. S ohledem na aktuální 

vývoj byly tyto cíle aktualizovány 
pro časový horizont 2030. 



21.12.2018 byla publikována 
Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady EU 2018/2002, kterou se 

mění směrnice 2012/27/EU o 
energetické účinnosti.

Tato novela přináší několik 
zásadních povinností v oblasti 

vytápění, chlazení a teplé vody, 
které musí členské státu EU do 

25.6.2020 transponovat do 
národních legislativ. Jedná se 

zejména o následující požadavky 
směrnice:



DOPORUČENÍ KOMISE (EU)
2019/1660

ze dne 25. září 2019
k provádění nových 

ustanovení o měření a 
vyúčtování ve směrnici

2012/27/EU
o energetické účinnosti.





• Od 25. 10. 2020 musí
být všechny nově instalované
přístroje dálkově odečitatelné

• Od 1. 1. 2027 musí být všechny přístroje dálkově 
odečitatelné

Požadavek vyúčtování
• Aby koneční uživatelé mohli regulovat svou spotřebu 

energie, provádí se vyúčtování na základě skutečné 
spotřeby (nebo dle indikátorů) alespoň 1x ročně

Požadavek dálkového odečtu



Požadavek na informace o vyúčtování nebo spotřebě

• Po 25. 10. 2020 v případě přístrojů s dálkovým odečtem se 
informace poskytují 2x ročně, v případě vyžádání nebo 
poskytování v elektronické formě pak čtvrtletně.

• Po 1. 1. 2022 pro konečné uživatele vybavené dálkově 
odečitatelnými přístroji musí být informace poskytnuta 
měsíčně. V případě vytápění a chlazení nemusí být poskytovány 
mimo topné/chladící období.

• Informace musí obsahovat srovnání se stejným obdobím 
předcházejícího roku, a to v grafické podobě; je požadována 
oprava o klimatický faktor, mimo to se požaduje i srovnání s 
průměrným normalizovaným nebo referenčním uživatelem 
stejné uživatelské kategorie.



… přístroje dálkově 
odečitatelné …



(33) Členské státy mohou samy 
rozhodnout, zda se technologie umožňující 
provádět odečet pochůzkovým způsobem 
nebo z projíždějícího automobilu mají 
považovat za dálkově odečitatelné, či 
nikoliv.

U dálkově odečitatelných zařízení není k 
provedení odečtu nutný přístup do 
jednotlivých bytů nebo jednotek.



Odečet pochůzkou (Walk-by) 
a z automobilu (Drive-by)



Odečet pochůzkou (Walk-by) 
a z automobilu (Drive-by)



Odečet přes radiové uzly (AMR)



Odečet přes internet věcí - IoT















Sigfox
ID Device ID

PAC Porting Authorisation Code
LoRaWAN - OTAA (Over-the-Air Activation)

DevEUI Device ID
AppEUI Global application ID
AppKey Application key

LoRaWAN - ABP (Activation by Personalization)
DevAddr End-device address
NwkSKey Network session key
AppSKey* Application session key
DevEUI* Device ID

NB-IoT
IMSI* International Mobile Subsciber Identity
IMEI* International Mobile Equipment Identity

MSISDN* = CC + NDC + SN Country Code + National Destination Code + 
Subscriber Number

(*) nepovinně









Internet věcí

(Internet of Things, zkratka IoT) je 
propojení (síť) jednotlivých zařízení 
(měřidel, domácích spotřebičů, 
senzorů, vozidel a dalších výrobků) 
prostřednictvím internetu bez 
aktivní účasti člověka.



Struktura IoT sítě (zde na příkladu LoRaWAN sítě ČRa)



IoT sítě jsou LPWAN (Low Power Wide Area Network)

• Sítě s nízkou spotřebou, pro potřeby Internetu věcí
• Umožňují komunikaci zařízení s bateriovým napájením 

(důležitá vlastnost pro bytové vodoměry, indikátory a 
kompaktní měřiče tepla s komunikaci IoT)



Na českém trhu se v budování sítí pro Internet věcí angažují subjekty:

• SimpleCell (ve spolupráci s T-Mobile), který využívá technologii 
SIGFOX

• České radiokomunikace, které využívají technologii LoRaWAN
• STARNET, který využívá technologii LoRaWAN
• Dále je v omezené míře dostupná komunitní LoRaWAN síť od The

Things Network (TTN) a další lokální sítě různých soukromých 
subjektů

• Vodafone, technologie NB-IoT
• T-Mobile, technologie NB-IoT
• O2, technologie NB-IoT



Sigfox

• Bezlicenční pásmo 868 MHz (v EU)
• Technologie UNB (Ultra Narrow Band)
• Velikost uplink zprávy 0 až 12 Bytes (značné omezení)
• Velikost downlink zprávy 0 až 8 Bytes (značné omezení)
• Maximálně 144 zpráv za den (uplink) a 4 zprávy (downlink)
• Přenosová rychlost 100 bit/s, doba přenosu zprávy 4 až 6 sekund
• Rozsáhlý komerční provoz (využívá např. společnost Innogy)
• Učtování podle počtu přenesených zpráv Upstream/Downstream
• Síťová infrastruktura provozovaná jedním subjektem, společností 

Sigfox (fakticky franchising)
• Nemusí se řešit rooming – zařízení jsou přenositelná i do jiných 

států
• v ČR a SR společnost SimpleCell ve spolupráci s T-Mobile













LoRaWAN

• Bezlicenční pásmo 868 MHz( v EU)
• Využívá modulaci s rozprostřeným spektrem (Spread Spectrum

Modulation), respektive její variantu nad CSS (Chirp Spread
Spectrum).

• přenosová rychlost 300 bit/s až 50 kbit/s (reálně cca 5 kbit/s)
• LaRa čipy vyrábí jediný výrobce, společnost Semtech (držitel 

licence)
• Otevřená síťová infrastruktura (různé sítě – komunitní, celoplošné, 

municipální, ...)
• Plný komerční provoz několika operátorů v ČR a SR
• Volná forma účtování (podle senzorů, počtu zpráv, paušál, ...)









Narrow Band IoT (NB-IoT)

• Licencované pásmo (u nás band B8 – 880 až 915 MHz pro uplink a 
925 až 960 MHz pro downlink)

• Přenosová rychlost až 200 kbit/s
• Úzkopásmová síťová infrastruktura na okraji LTE pásma provozovaná 

stávajícími mobilními operátory
• Komerční provoz se rozbíhá
• Transparentní přenos dat přes síť v obou směrech
• Zařízení musí mít fyzickou nebo elektronickou SIM kartu (reálně 4FF 

nanoSIM nebo MFF2 eSIM)
• V ČR provozuje mobilní operátor Vodafone, T-Mobile a O2 Czech 

Republic (testovací provoz)
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Děkuji za pozornost
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