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SPOLEČNÝ NÁZOR NA INTELIGENTNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE 

 

Sociální partneři v evropském elektrárenském průmyslu (EURELECTRIC pro zaměstnavatele, 

EPSU/EMCEF pro odborové svazy) při několika příležitostech diskutovali o důsledcích zavádění 

inteligentních měřicích přístrojů v komisi společenského dialogu. 

Směrnice 2009/72/ES Evropského parlamentu a Komise zabývající se liberalizací evropského 

elektrárenského trhu obsahuje návrh zavedení inteligentních měřicích přístrojů do 80 % 

domácností v roce 20201. Směrnice dále uvádí možnost analýzy výhodnosti nákladů členskými 

státy. 

Zaměstnavatelé i odborové svazy sice vyjádřili vlastní názory na inteligentní měřicí přístroje2, ale 

jako sociální partneři se shodujeme na tom, že inteligentní měřicí přístroje jsou faktorem, který 

umožňuje: 

• zvýšit uvědomění zákazníků o jejich spotřebě energie,  

• vyvíjet nové produkty a služby na prodejním trhu a  

• podporovat širší technologický rozvoj v infrastruktuře sítí (tzv. inteligentní mříže). 

Rádi bychom proto zdůraznili následující body: 

• Směrnice předpovídá analýzu výhodnosti nákladů k určení přidané hodnoty zavádění 

inteligentních měřicích přístrojů. Zdůrazňujeme, že je důležité, aby členské státy provedly tuto 

analýzu a zapojili akcionáře do její přípravy a následného vyhodnocení výsledků;  

• Existují obavy, že zavedení inteligentních měřicích přístrojů bude mít vliv na zaměstnání. Tyto 

důsledky mají negativní aspekt v podobě vymizení některých povolání a pracovních pozic. 

Mohly by mít ale také pozitivní vliv, protože by zavádění a nové služby mohly vytvářet pracovní 

příležitosti a požadovat nové dovednosti a kvalifikace. Zdůrazňujeme, že tyto důsledky by měly 

být součástí analýzy výhodnosti nákladů. Výsledky by měly být prodiskutovány také se 

sociálními partnery. 
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1 Směrnice 2009/72/EC Evropského parlamentu a Komise, Příloha 1, 2: „Pokud se zavádění inteligentních měřících 

přístrojů vyhodnotí pozitivně, musí být do roku 2020 inteligentními měřícími systémy vybaveno alespoň 80 % 
spotřebitelů.“ 

2
 Níže uvedené odkazy vás zavedou na jednotlivé názory na inteligentní měřicí přístroje: 

EPSU: http://www.epsu.org/a/6072 
EURELECTRIC: www.eurelectric.org/publicdoc.asp?ID=62812  
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• Zavádění inteligentních měřicích přístrojů vyžaduje pečlivé naplánování, implementaci a 

monitoring. Je důležité, aby odpovědné společnosti zajistily odpovídající školení a dovednosti 

přímých zaměstnanců a pracovníků třetích stran. Tím se minimalizuje riziko nehod a zajistí 

bezpečnost pracovníků i zákazníků. 

• U třetích stran by měla být řádně prověřena kompetence a dodržování pravidel včetně 

zdravotních a bezpečnostních standardů, aby nebyl narušen výše uvedený princip. 

Na tento společný názor upozorníme naše členy a všechny související evropské instituce. 
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