
 

 

 II. 

Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne ………… 2018, 

 

kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných 

pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, 

rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 

 

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.: 

 

 

Čl. I 

 

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování 

zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro 

sestavování výkazů (statistická vyhláška), se mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno 

i), které zní:  

„i) rozvod tepelné energie a“. 

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). 

2. V § 3 odst. 2 se vkládá nové písmeno j), které zní:  

„j) rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,“. 

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k). 

3. V příloze č. 1 bodě 8 název výkazu zní: 

„Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné 

energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění“. 

4. V příloze č. 1 se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní: 

„9. Držitel licence na rozvod tepelné energie  

Držitel licence na rozvod 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. 
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Označení 

výkazu 
Název výkazu 

Náležitosti 

výkazu 
Termín předložení 

Formát 

souboru 

ERÚ-T1 

Čtvrtletní výkaz držitele licence na 

výrobu tepelné energie nebo 

licence na rozvod tepelné energie 

o bilanci tepla a palivech v 

měsíčním členění 

Příloha č. 15 

do konce měsíce 

následujícího po 

skončení daného čtvrtletí 

zfo, fo 

“. 

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10. 

5. Příloha č. 8 zní: 

  Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2016 Sb. 

ERÚ-P3: Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) 
          

      

název provozovatele přepravní soustavy   měsíc-1 
          

      

licence na přepravu plynu   rok 
          

        

      rok-1 
          

  název vstupního množství plynu spalné teplo 

  nebo výstupního bodu tis. m3 MWh kWh/m³ 

Množství plynu  
v jednotlivých vstupních  

hraničních bodech  
přepravní soustavy 

        

        

        

        

        

        

        

        

celkem       

Množství plynu  
v jednotlivých výstupních  

hraničních bodech  
přepravní soustavy 

        

        

        

        

        

        

        

        

celkem       

Množství plynu pro dodávky 
zákazníkům připojených přímo na 

přepravní soustavu 

        

        

celkem       

Množství plynu  
v předávacích místech  

mezi přepravní soustavou  
a jednotlivými distribučními 

soustavami 
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celkem       

Množství plynu  
ve vstupních bodech  

jednotlivých virtuálních zásobníků 
plynu 

        

        

        

celkem       

Množství plynu  
ve výstupních bodech  

jednotlivých virtuálních zásobníků 
plynu 

        

        

        

celkem       

Bilanční rozdíl  
v přepravní soustavě 

Plyn pro pohon KS       

Ostatní       

celkem       

          

Kontrolní řádek bilance soustavy = 0       

          

  Vypracoval:   

          

  Telefon:   

          

  E-mail:   
          

  Datum:       

 

6. Příloha č. 10 zní: 

  

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2016 Sb. 

ERÚ-P5: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu) 
        

název provozovatele distribuční soustavy   

        

licence na distribuci plynu   

        

druh plynu   

      

průměrné spalné teplo (kWh/m3)   průměrná výhřevnost (kWh/m3)   

        

měsíc-1   rok   

        

    rok-1   

        

Celkové množství distribuovaného plynu zákazníkům bez CNG stanic, podle vyšších územně správních celků   

název vyššího územně správního celku počet připojených množství plynu 

  zákazníků tis. m³ MWh 

Velkoodběratelé (VO)       

Střední odběratelé (SO)       

Maloodběratelé (MO)       

Domácnosti (DOM)       

Celkem        

        

Celkové množství distribuovaného plynu do CNG stanic     
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název vyššího územně správního celku počet stanic 
množství plynu 

tis. m³ MWh 

Jihočeský kraj       

Jihomoravský kraj       

Karlovarský kraj       

Královehradecký kraj       

Liberecký kraj       

Moravskoslezský kraj       

Olomoucký kraj       

Pardubický kraj       

Plzeňský kraj       

Hlavní město Praha       

Středočeský kraj       

Ústecký kraj       

Kraj Vysočina       

Zlínský kraj       

Celkem       

        

Celkové množství distribuovaného plynu všem zákazníkům v distribuční soustavě včetně CNG stanic   

název provozovatele distribuční soustavy počet připojených množství plynu 

  zákazníků tis. m³ MWh 

Velkoodběratelé (VO)       

Střední odběratelé (SO)       

Maloodběratelé (MO)       

Domácnosti (DOM)       

Celkem        

        

Vypracoval:   

        

Telefon:   

        

E-mail:   

        

Datum:       

 

7. V příloze č. 15 nadpis výkazu zní: 

„ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na 

rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění“. 

 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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V. 

 

 404/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA 

ze dne 6. prosince 2016 

 

o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav 

v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů 

(statistická vyhláška) 

 

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.: 

 

§ 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, 

b) přenos elektřiny, 

c) distribuci elektřiny, 

d) výrobu plynu, 

e) přepravu plynu, 

f) distribuci plynu, 

g) uskladňování plynu, 

h) výrobu tepelné energie, 

i) rozvod tepelné energie a 

j) činnosti operátora trhu. 

 

(2) Držitel licence sestavuje výkazy v termínech uvedených pro jednotlivé držitele licence 

v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 

§ 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 sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, 

b) přenos elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce, 

c) distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na 
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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 příloh č. 7, 8 a 12 k této vyhlášce, 

g) distribuci plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 9 až 12 k této vyhlášce, 

h) uskladňování plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 13 a 14 k této vyhlášce, 

i) výrobu tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce, 

j) rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této 

vyhlášce, 

k) činnosti operátora trhu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 16 a 17 k této 

vyhlášce. 

 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

 

Předsedkyně: 

Ing. Vitásková v. r. 
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 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2016 Sb. 

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání 

 

1. Držitel licence na výrobu elektřiny 

Držitel licence na výrobu 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-E1 
Měsíční výkaz držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci 

elektřiny a tepla a palivech 
Příloha č. 2 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce zfo, fo, (xml) 

V případě držitele licence na výrobu elektřiny, který při výrobě elektřiny nevyužívá paliva (zejména fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny a vodní 

elektrárny) a vykazuje množství vyrobené elektřiny podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů1), využije Úřad jako 

podklady pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích údaje vykázané držitelem licence podle vyhlášky 

upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů ze systému operátora trhu. 

 

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 

 

 

                                                 
1) Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných 

zdrojů). 
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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 

 

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) 
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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) 

 

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) 
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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 držitele licence na výrobu tepelné energie nebo 

licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v 

měsíčním členění 

Příloha č. 15 
do konce měsíce následujícího po skončení 

daného čtvrtletí 
zfo, fo 

 

9. Držitel licence na rozvod tepelné energie  

Držitel licence na rozvod 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 držitele licence na výrobu tepelné energie 

nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a 

palivech v měsíčním členění 

Příloha č. 15 
do konce měsíce následujícího po skončení 

daného čtvrtletí 
zfo, fo 

 

10. 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 
Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu o vybraných 

podporovaných zdrojích 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 

daného 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]

Hodnota Jednotky

Celkem Celkem x x

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 404/2016 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 držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci elektřiny a tepla a palivech

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

Technologie KVET
Instalovaný elektrický 

výkon [kWe]

Instalovaný tepelný

výkon [kWt]
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