1. srpna 2013

Tisková zpráva
Změna statistiky elektroenergetiky od 1. ledna 2014
Energetický regulační úřad (ERÚ) od začátku roku 2012 připravuje revizi statistiky
elektroenergetiky, která je v současné době ve své finální fázi. Nový způsob statistického sledování
a vyhodnocování dat, na který se přejde od ledna 2014, se dotkne všech subjektů, které zasílají na ERÚ
statistické výkazy. Tento materiál popisuje kroky nutné pro plynulý přechod na nový systém pro všechny
účastníky vykazování. Hlavní cíle dále popisovaných změn jsou následující:
 Převzetí statistických dat malých vodních elektráren, větrných elektráren a fotovoltaických
elektráren (tj. nepalivových POZE) ze systému OTE, a.s. od ledna 2014.
 Změna všech statistických výkazů a jejich struktury.
 Revize měsíční a roční zprávy ERÚ o provozu ES ČR.
 Snaha o snížení byrokratické zátěže vykazujících subjektů (maximální využití dostupných dat
pro MPO, ČSÚ, OTE a další instituce).
ERÚ bude využívat v novém systému statistiky data vybraných podporovaných zdrojů (POZE),
která jsou již v tomto roce sledována na OTE. S ohledem na to, že zmiňované výkazy MVE, VTE a FVE
jsou relativně jednoduché tím, že se u nich nevyhodnocuje žádné palivo, lze tato data přebírat kompletně,
protože struktura vykazovaných dat OTE úřadu plně postačuje. Struktura vykazovaných dat na OTE
u tzv. palivových POZE, tj. výroben na biomasu, bioplyn, skládkový plyn atd. však není pro
potřeby ERÚ dostatečná, a proto všechny palivové výrobny POZE budou dále na ERÚ výkazy
zasílat. Výkazy nadále budou na ERÚ zasílat všechny jaderné, parní, paroplynové a plynové
elektrárny (JE, PE, PPE, PSE), dále velké vodní (VE > 10 MW) a přečerpávací vodní elektrárny
(PVE) prostřednictvím nového výkazu.
Jak již bylo uvedeno, jedním z cílů je i snížení byrokratické zátěže subjektů, které vykazují
statistické údaje. Prvním krokem v této oblasti je přebírání dat o POZE od OTE pro účely statistiky ERÚ.
Z důvodu koncepčního sběru statistických dat a dalšího snižování administrativní zátěže jsou členy týmu
k revizi statistiky zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Uvedené instituce souhlasí s navrženou změnou statistiky a podporují myšlenku budoucího omezení,
případně zrušení některých jejich výkazů za předpokladu, že subjekty budou na ERÚ vykazovat správná
data v řádných termínech. Přestože uvedená problematika přesahuje kompetence ERÚ, budeme
s uvedenými institucemi dále tuto oblast diskutovat a vykazující subjekty včas informovat.
V návaznosti na výše uvedené je dále detailně popsán postup vykazování od ledna 2014 pro
jednotlivé kategorie zdrojů a další subjekty, které na ERÚ zasílají výkazy v rámci statistiky.
1.

Malé vodní elektrárny (MVE), větrné elektrárny (VTE), fotovoltaické elektrárny (FVE)
 Výkazy ERÚ 1-12, VA 1-12 a VD 2-12 budou od 1. ledna 2014 zrušeny a provozovatelé
uvedených zdrojů žádná statistická data od roku 2014 nebudou na ERÚ zasílat.
 Poslední statistické období, které je nutné na ERÚ zaslat, bude 4. kvartál roku 2013 v případě
výkazů VA 1-12 a VD 2-12 a dále za období prosince 2013 v případě výkazů ERÚ 1-12.
 ERÚ začne od ledna 2014 přebírat všechna statistická data těchto výroben, která jsou vyplněna
do systému OTE pro účely výplaty POZE.
 Uvedené se týká veškerých zdrojů MVE, VTE a FVE bez rozlišení instalovaného výkonu
výrobny.

2.

Jaderné, parní, paroplynové a plynové el. (JE, PE, PPE, PSE), dále velké vodní el. (VE > 10 MW)
a přečerpávací vodní el (PVE)
 Jedná se obecně o všechny palivové elektrárny, tzn. i palivové POZE (bioplyn, biomasa apod.)
 Výkaz ERÚ 1-12 a VD 1-12 bude od 1. ledna 2014 zrušen a nahrazen novým měsíčním
výkazem ERÚ-1.
 Nový měsíční výkaz ERÚ-1 bude vyplňován výhradně ve formuláři Form Filler prostřednictvím
programu Software602 Form Filler, který si lze zdarma stáhnout na následujícím odkazu:
http://www.602.cz/produkty/form_filler.
 Vzor výkazu bude představen do konce září 2013, nicméně jeho struktura je z velké části
obdobná jako dnešní výkaz Eng (MPO) 2-12, který již subjekty pro MPO v současné době
vyplňují.
 První výkaz ERÚ-1 bude vyplněn za leden 2014 a zaslán bude do 10. února 2014.
 Výkaz ERÚ-1 bude vykazován za jednu provozovnu, tzn., pokud má subjekt například dvě
provozovny, je nutné zaslat dva měsíční výkazy ERÚ-1.
 Pro zasílání výkazů bude založena datová schránka ERÚ určená pouze pro účely statistiky.
Zasílání výkazů prostřednictvím datové schránky bude primární a upřednostňovaný způsob
a bude považován za oficiální. Druhou možností bude zasílání výkazu na emailovou adresu
elektro.statistika@eru.cz
 Výkazy ERÚ-1 budou zasílány do 10. dne následujícího měsíce.

3.

Provozovatel regionální distribuční soustavy (RDS)
 Současné výkazy budou zrušeny a vznikne nový měsíční výkaz ERÚ-2 a roční výkaz ERÚ-4.
 Uvedené výkazy budou obsahovat základní informace o bilanci distribuční soustavy, spotřebě
elektřiny na jím vymezeném území a profilu společnosti.
 Uvedené výkazy budou vytvořeny ve formátu xls.
 Výkaz ERÚ-2 bude zasílán do 10. dne následujícího měsíce, roční výkaz ERÚ-4 do konce
března následujícího roku.

4.

Provozovatel přenosové soustavy (PPS)
 Současné výkazy budou zrušeny a vzniknou nové měsíční výkazy ERÚ-3a, ERÚ-3b a roční
výkaz ERÚ-4.
 Uvedené výkazy budou obsahovat základní informace o bilanci přenosové soustavy, jejím
zatížení a spotřebě elektřiny a profilu společnosti.
 Uvedené výkazy budou vytvořeny ve formátu xls.
 Výkaz ERÚ-3a a ERÚ-3b bude zasílán do 10. dne následujícího měsíce, roční výkaz ERÚ-4 do
konce března následujícího roku.

S ohledem na to, že se bude jednat o poměrně zásadní změnu celého systému statistiky, nelze se při
přechodu na nový statistický systém vyvarovat některým problémům. Z uvedených důvodů žádáme
všechny účastníky vykazování o trpělivost a součinnost. Jsme přesvědčeni o tom, že nový systém povede
ke koncepčnímu sběru dat a bude tak přínosem pro státní orgány i pro odbornou veřejnost.
Pro Vaše případné další dotazy, prosím, kontaktujte pracovníky oddělení statistiky ERÚ, více viz:
http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=480
Oddělení komunikace ERÚ
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Tel. 255 715 555, www.eru.cz

