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Tisková oprava

Server Solarninovinky.cz nepřesně interpretuje statistiku instalovaného 

výkonu solárních elektráren

Webové stránky www.solarninovinky.cz zveřejnily dne 2. června 2015 článek s názvem 

„Rekordní pokles instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v Česku“, který nepřesně 

interpretuje údaje zveřejněné v Roční zprávě o provozu elektrizační soustavy České republiky

za rok 2014. Informace jsou natolik nepřesné, že Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) 

považuje za nutné reagovat pomocí tiskové zprávy a uvést vše na pravou míru.

ERÚ provedl v letech 2012 až 2014 velmi významnou změnu zpracovávání statistických 

údajů elektroenergetiky, na které se podíleli odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Českého statistického úřadu, OTE, a.s. (operátor trhu), provozovatelé přenosových 

a distribučních soustav a řada dalších institucí. Výsledkem dvouletého projektu byla nejen 

kompletní změna výkazů a zveřejňovaných ročních a měsíčních zpráv, ale i změna metodiky

sledování některých ukazatelů, které jsou ve výše uvedeném článku mylně interpretovány.

Do roku 2013 se ve statistikách uváděl instalovaný výkon jednotlivých technologií výroby 

elektřiny jako součet všech vydaných licencí na výrobu elektřiny pro příslušnou technologii. 

Výsledné statistiky tak nezobrazovaly reálný pohled na výrobny elektřiny, protože zde mohly 

být obsaženy i výrobny, které nebyly do elektrizační soustavy vůbec připojeny, a tudíž

nevyráběly žádnou elektřinu. Nový pohled na instalované výkony je takový, že vychází ze 

skutečných hodnot ze získaných měsíčních výkazů ERÚ-1 a z výkazů od OTE, a. s.

Konkrétně pro fotovoltaické, větrné a malé vodní elektrárny jsou veškeré informace včetně 

hodnot instalovaného výkonu převzaty od OTE, a.s., které vycházejí ze žádostí o podporu. 

Pokud výrobce v daném období nepožádal o vyplacení podpory u operátora trhu, není zanesen

ani do statistik ERÚ. Z tohoto důvodu došlo ve zprávě k meziročnímu rozdílu, který si 

nepřesně vyložil server Solarninovinky.cz. S ohledem na velký počet obnovitelných zdrojů 

není reálné mít veškerá data o instalovaném výkonu a výrobě elektřiny. Nová metodika

v současné době nejvíce odpovídá skutečnosti a potřebám statistiky. Instalovaný výkon z dat 

o licencích ukazuje, že ke konci roku 2014 došlo oproti roku 2013 naopak k nárůstu o 150 kW 

na 2126,06 MW.

Kontakt pro média:

Jiří Chvojka

Sekce vnějších vztahů ERÚ

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

Tel. 724 060 764, www.eru.cz




