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TISKOVÁ ZPRÁVA 

„CHYTRÁ MĚŘIDLA ENERGIÍ A SPOTŘEBITEL“ 

Kabinet pro standardizaci ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů (SČS) vydává publikaci k tématu 

orientace spotřebitele v nových technologiích při měření energií a tepla v domácnostech. Před dvěma měsíci 

jsme veřejnosti zpřístupnili studii na stejné téma, kde je problematika vysvětlena podrobněji. Tištěná 

publikace (včetně e-formátu) má ve zjednodušené formě oslovit více spotřebitelů. 

Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., 1. místopředseda Rady kvality ČR k tomuto počinu sdělil: „Nedílnou součástí 

Národní politiky kvality je nejen podpora kvalitních výrobků a služeb na trhu ČR, ale také využívání nástrojů, 

které jsou předpokladem pro správnou funkci infrastruktury kvality. Metrologie je jednou z nezastupitelných 

opor této infrastruktury. Jedním z důležitých aspektů v oblasti ochrany veřejných zájmů v metrologii je 

metrologická kontrola při dálkových odečtech a přenosech naměřených údajů v rámci tzv. chytrých sítí s 

použitím chytrých měřidel.  

Studie i uživatelsky přívětivá tištěná publikace mají běžnému občanovi a spotřebiteli toto téma přiblížit, 

s cílem vyvarování se zbytečných obav před moderními technologiemi na bázi umělé inteligence, ale zároveň 

a zejména podpořit silnější zapojení spotřebitelů do procesu zavádění a využívání chytrých sítí u nás. Finanční 

podpora těchto výstupů je dalším příkladem působnosti Rady kvality a MPO při naplňování Národní politiky 

kvality.“ 

Jako spotřebitelé energií a tepla jsme nezřídka přesvědčováni o prospěchu zavádění chytrých měřičů energií. 

Média i samotní distributoři citují i evropské dokumenty, že chytré měření pomůže domácnostem šetřit 

energii. Obrovské úspory energie prý rychle vrátí nemalé investice do infrastruktury chytrých měřičů. Přijetí 

chytrých měřičů spotřebiteli bude bezbolestné a přinese jim různé výhody.  

Jsme rádi, že Rada kvality ČR umožnila připravit studii, která shromažďuje na nezávislé bázi informace, jež 

spotřebitele mohou zajímat a naznačit odpovědi na vznesené otázky. 

V Praze, dne 21. října 2021 
 

Pro informace (včetně textů studie a e-formátu publikace) si dovolujeme odkázat na následující adresy: 

https://konzument.cz/publikace/top-normy.php 

https://www.top-normy.cz/temata-normalizace/60-kvalita-jakost/63-metrologie/c-chytra-

meridla.php 

www.narodniportal.cz. 

Kontakty:  

Ing. Libor Dupal, 
Programový ředitel, předseda správní rady SČS 
E: dupal@konzument.cz 
T: +420 602 56 18 56 

Zdeňka Maisnerová,  
tajemnice Rady kvality ČR 
E: maisnerova@mpo.cz 
T: +420 224 853 457                       
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