
 
 

 II. 
 

Návrh 
VYHLÁŠKA 

ze dne ………… 2016 
 

o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích 
 

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení 
§ 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona: 

 
§ 1 

Předmět úpravy 
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu 

soustav v energetických odvětvích (dále jen „výkazy“), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro 
sestavování výkazů. 

§ 2 
Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů 

(1) Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel licence na 
a) výrobu elektřiny s následujícími technologiemi elektráren: 

1. jaderné elektrárny, 
2. parní elektrárny, 
3. paroplynové elektrárny, 
4. plynové a spalovací elektrárny, 
5. vodní elektrárny nad 10 MW včetně, 
6. přečerpávací vodní elektrárny, 

b) přenos elektřiny, 
c) distribuci elektřiny, 
d) výrobu plynu, 
e) přepravu plynu, 
f) distribuci plynu, 
g) uskladňování plynu, 
h) výrobu tepelné energie a 
i) činnosti operátora trhu. 

 
 (2) Držitel licence předkládá výkazy způsobem a v termínech uvedených pro jednotlivé 

držitele licence v příloze č. 1 k této vyhlášce. 
(3) Elektronická forma výkazů je umístěna na internetových stránkách Úřadu. 
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§ 3 
Členění, náležitosti a rozsah výkazů 

(1) Členění výkazů je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce. Formální a věcné náležitosti 
výkazů pro jednotlivé držitele licence jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 17 k této vyhlášce.  

(2) Držitel licence na 
a) výrobu elektřiny využívající technologie podle § 2 odst. 1 písm. a) sestavuje výkazy 

v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, 
b)  přenos elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 4 a 5 k této vyhlášce, 
c)  distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na 

distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s exportem/importem 
elektřiny mimo území České republiky sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy 
č. 3 a 5 k této vyhlášce, 

d) distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu 
podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

e)  výrobu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, 
f)  přepravu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 7, 8 a 12 k této vyhlášce, 
g)  distribuci plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 9 až 12 k této vyhlášce, 
h)  uskladňování plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 13 a 14 k této 

vyhlášce, 
i)  výrobu tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce, 
j)  činnosti operátora trhu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 16 a 17 k této 

vyhlášce. 
 

§ 4 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 

Předsedkyně: 
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 Příloha č. 1 k vyhlášce č. … /2016 Sb. 

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání 
 

1. Držitel licence na výrobu elektřiny 
Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle § 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech 
uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-E1 Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla a palivech Příloha č. 2 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce zfo, fo, (xml) 
 

2. Držitel licence na přenos elektřiny 
Držitel licence na přenos elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID 
za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-E3 Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy Příloha č. 4 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce xlsx, (xls) 

ERÚ-E4 Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 
distribuční soustavy Příloha č. 5 do konce února následujícího roku zfo, fo 

 
3. Držitel licence na distribuci elektřiny 
3.1 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu (RDS) a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální 

distribuční soustavu (LDS) s exportem/importem elektřiny 
Držitel licence na distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční 
soustavu s exportem/importem elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky 
(ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-E2 Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem Příloha č. 3 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce xlsx, (xls) 

ERÚ-E4 Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 
distribuční soustavy Příloha č. 5 do konce února následujícího roku zfo, fo 
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3.2 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu (LDS) 
Držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující 
tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-E4 Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 
distribuční soustavy Příloha č. 5 do konce února následujícího roku zfo, fo 

 

4. Držitel licence na výrobu plynu 
Držitel licence na výrobu plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID 
za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-P1 Výkaz držitele licence na výrobu plynu Příloha č. 6 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, 
roční data do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 

 

5. Držitel licence na přepravu plynu 
Držitel licence na přepravu plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID 
za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-P2 Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné 
množství přepravovaného plynu) Příloha č. 7 do 15. dne následujícího měsíce xlsx, (xls) 

ERÚ-P3 Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) Příloha č. 8 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, 
roční data do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 

ERÚ-P7 Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu 
(technické údaje o soustavě) Příloha č. 12 do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 
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6. Držitel licence na distribuci plynu 
Držitel licence na distribuci plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID 
za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-P4 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (vstupy do soustavy) Příloha č. 9 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, 
roční data do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 

ERÚ-P5 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného 
plynu) Příloha č. 10 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, 

roční data do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 

ERÚ-P6 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (výstupy ze soustavy) Příloha č. 11 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, 
roční data do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 

ERÚ-P7 Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu 
(technické údaje o soustavě) Příloha č. 12 do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 

 

7. Držitel licence na uskladňování plynu 
Držitel licence na uskladňování plynu zasílá Úřadu výkazy po jednotlivých zásobnících plynu v termínech a formátech uvedených v následující tabulce 
prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-P8 Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 13 do 15. dne následujícího měsíce xlsx, (xls) 
ERÚ-P9 Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 14 do 31. ledna následujícího roku xlsx, (xls) 

 

8. Držitel licence na výrobu tepelné energie  
Držitel licence na výrobu tepelné energie zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové 
schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu teplo.statistika@eru.cz. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-T1 Čtvrtletní výkaz o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění Příloha č. 15 do konce měsíce následujícího po skončení 
daného čtvrtletí zfo, fo 
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9. Držitel licence na činnosti operátora trhu 
Držitel licence na činnosti operátora trhu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím určeného SFTP 
serveru. 

Označení 
výkazu Název výkazu Náležitosti 

výkazu Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-O1 Měsíční výkaz vybraných podporovaných zdrojů energie Příloha č. 16 měsíční data do konce následujícího měsíce, 
roční data do 15. května následujícího roku xlsx, (xls) 

ERÚ-O2 Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu za oblast 
plynárenství Příloha č. 17 

měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, 
roční data do 15. května následujícího roku, 

kontrolní hodinový odečet do 30. dubna 
následujícího roku 

xlsx, (xls) 
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Vykazovaný měsíc Vykazovaný rok

Držitel licence IČO ID datové schránky / 
email Odpovědný pracovník Kontaktní telefon

Název výrobny Kraj Technologie výrobny
Celkový instalovaný 

elektrický výkon [MWe]
Celkový instalovaný 
tepelný výkon [MWt]

Připojeno k PS/DS

 

Hodnota Jednotky

Brutto výroba
Technologická vlastní 
spotřeba na výrobu 

elektřiny

Technologická vlastní 
spotřeba na výrobu 

tepla

Dodávky do vlastního 
podniku nebo zařízení Ztráty Bilanční rozdíl Přímé dodávky cizím 

subjektům

elektřina [MWh]
teplo [GJ]

elektřina [MWh]
teplo [GJ]

Bilance zdrojů Nákup / odběr Brutto výroba

Vlastní spotřeba celkem 
(včetně spotřeby 

elektřiny na 
přečerpávání v PVE)

Spotřeba elektřiny na 
přečerpávání v PVE Saldo (dovoz/vývoz) Ztráty Bilanční rozdíl

elektřina [MWh]
teplo [GJ] x

Bilance dodávek Dodávky obchodním subjektům Energetika Průmysl Stavebnictví Doprava Zemědělství a lesnictví Obchod, služby, 
školství, zdravotnictví Domácnosti Ostatní

elektřina [MWh]
teplo [GJ]

Technologie KVET Instalovaný elektrický výkon [kWe]
Instalovaný tepelný 

výkon [kWt]
Hodnota Jednotky

Celkem
Celkem x x

Palivo použité na KVET Výroba elektřiny brutto 
[MWh]

Dodávka užitečného 
tepla [GJ]

Vsázka paliva

2. Technologie a instalovaný výkon výrobny

Spotřeba paliva na 
výrobu tepla

Celkem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. XX/2016 Sb.

8. Komentář

1. Základní informace o subjektu

3. Paliva

4. Výroba a dodávka elektřiny a tepla

Výhřevnost

Palivo použité na výrobu

5. Bilance dodávek a zdrojů

6. Technologie KVET 7. Bilance KVET

Paliva Jednotky paliv Pořízení paliva celkem Spotřeba paliva na 
výrobu elektřiny

ERÚ-E1: Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla a palivech
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