
Roční zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy za rok 2011

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil v průběhu května a června tohoto roku na 
svých webových stránkách roční zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy za 
rok 2011, které stručně shrnují bilanci elektřiny a zemního plynu v České republice a
informují o dalších parametrech a ukazatelích provozu obou soustav.

Zprávy jsou vydávány na základě § 17, odst. 7, písm. m) energetického zákona.  Roční 
zpráva za oblast plynárenství je v této rozšířené podobě vydána poprvé. S ohledem na 
novelu energetického zákona z roku 2011 přibyla ERÚ povinnost zveřejňovat kromě 
zprávy za oblast elektroenergetiky i zprávu za oblast plynárenství. Z hlediska nové
organizační struktury ERÚ a snahy spojit sběr a vyhodnocování statistických dat obou 
komodit se v budoucnu uvažuje o vydávání jednotné zprávy.

Roční zpráva o provozu ES ČR je vydána v odlišné podobě, než tomu bylo v minulých
letech. V úvodu je stručně okomentována struktura zprávy včetně nových kapitol. 
Základem jsou bilance elektřiny v elektrizační soustavě ČR. Zpráva obsahuje informace 
o instalovaném výkonu zdrojů, o dovozu a vývozu elektřiny, o maximech a minimech
spotřeby elektřiny a  vyhodnocení kvality elektřiny. Je zde také seznam největších 
elektráren ČR a schémata elektrizačních sítí. 

Jednou z nových kapitol je vyhodnocení vývoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
Jejich neúměrný nárůst je největším problémem posledního období. Z uvedeného důvodu 
byly údaje o malých zdrojích (do instalovaného výkonu 1 MW) v případě vodních, 
větrných a fotovoltaických elektráren převzaty od provozovatelů distribučních soustav.
Z databáze Ministerstva průmyslu a obchodu, které vede věrohodnou historickou 
databázi, byly převzaty údaje o výrobě elektřiny z bioplynu a biomasy. 

Roční zpráva z oblasti plynárenství je uvedena komentářem, který shrnuje nejzásadnější 
události v plynárenské soustavě v roce 2011. Základem této zprávy je vyhodnocení 
dodávek a spotřeb zemního plynu a jeho závislost na průběhu atmosférických teplot. Ve 
zprávě je podrobná bilance dodávek v přepravní soustavě a distribučních soustavách. 
Jsou zde uvedeny údaje o denním kontrolním hodinovém odečtu, o podzemních 
zásobnících plynu, o celkovém počtu změn dodavatele a o spotřebách podle kategorie 
zákazníků s rozdělením na distribuční oblasti a krajské uspořádání. Zprávu uzavírají 
faktické údaje o délce potrubí, mapa a schéma plynárenské soustavy. 

Obě roční zprávy jsou uveřejněny na internetových stránkách www.eru.cz pod záložkami 
Elektřina – Statistika – Roční zprávy a Plyn – Statistika – Roční zprávy. Dokumenty jsou 
k dispozici pouze v elektronické podobě. Zprávy budou rovněž publikovány v anglickém 
jazyce.




