Úvodní poznámka
Česká republika se stala od prosince 1995 řádným členem OECD s povinností
zpracovávat měsíční dotazník o ropě a ropných produktech (společný pro OECD/IEA,
EU/EUROSTAT, OSN/EHK). Tento dotazník byl transformován pro použití v ČR do dvou
výkazů z důvodu snížení zátěže respondentů.
Prvním je EPR 1–12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech
pro rafinérie a výrobce ropných produktů s plným počtem zjišťovaných položek.
Druhým je EPS 1–12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro
obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty, obsahující pouze oddíly o dovozech a
vývozech, o stavu zásob, nákupu/prodeji a spotřebě ropných produktů.
Výsledky šetření získané z těchto výkazů se využívají přímo pro zpracování měsíčních dotazníků OECD/IEA, EU/EUROSTAT, OSN/EHK Ropa a Zemní plyn, které je ČR
povinna od ledna 1997 zpracovávat. Z tohoto důvodu jsou náplně jednotlivých položek
koncipovány podle požadavků a metodiky zmíněných mezinárodních institucí.
V období 5/15 došlo k akcionářským změnám ve společnosti Česká rafinérská, a.s.,
kdy se 100% vlastníkem stal jediný akcionář. Vzhledem k tomu, že ČSÚ nezískal souhlas
se zveřejňováním statistických dat této společnosti, byla (počínaje publikací za měsíc
5/15) provedena změna rozsahu publikovaných údajů, a to z důvodu zákonné povinnosti
nezveřejňování individuálních údajů, které jsou zjišťovány na základě zákona o státní statistické službě č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uspořádání údajů uvedených v publikaci proto není založeno na bilančním principu.
V tabulce č. 1 je uvedena spotřeba jednotlivých vybraných ropných produktů, kumulovaná
spotřeba dalších ropných produktů je uvedena v předposledním sloupci (zahrnuje Rafinérský plyn, Primární benzin, Letecký benzin, Ostatní petrolej, Lakový a technický benzin,
Parafín a vosky, Ropný koks a Ostatní produkty). V tabulkách č. 2 a č. 3 je uvedena podrobnější skladba důležitých položek bilance – dovozu a vývozu. Tabulka č. 4 bilancuje
zdrojovou část dodávek zemního plynu na trhu ČR.
Hlavním účelem této publikace je umožnit zainteresovaným uživatelům rychlou měsíční orientaci na trhu s ropnými produktya zemním plynemv ČR. Publikace je určena nejen úzce profesně zaměřeným pracovníkům, ale i širší odborné veřejnosti z oblasti výroby
a obchodu s ropou, ropnými produkty a zemním plynem v České republice a také odborným analytickým pracovištím různých organizací.
Z textu výše uvedených odstavců vyplývá, že uváděné statistické údaje jsou plněharmonizovány s mezinárodními standardy v oblasti energetické statistiky ropných kapalných paliv a zemního plynu.
Publikace v původním rozsahu je dostupná na webu ČSÚ a posledním publikovaným měsícem je 4/15.

