Spoteba paliv a energií v domácnostech

Práce s publikací
Ambicí publikace není jen zpístupnit výsledky šetení ENERGO 2015, ale též poskytnout širší informace
o spoteb paliv s drazem na sektor domácností. Proto publikace krom textové ásti obsahuje rozsáhlé
pílohové tabulky a grafy, které jsou rozdleny do dvou tematických oblastí. První z nich zahrnuje výsledky
ze zpracování mezinárodních dotazník sestavovaných na bilanním principu, pro které jsou data ze šetení
v domácnostech významným, avšak nikoliv jediným vstupem. Druhá ást pak pináší podrobné výsledky ze
šetení ENERGO 2015.
V dsledku zaokrouhlení nemusí u shodn vymezených ukazatel pesn souhlasit data v jednotlivých
tabulkách. Stejn tak i souet hodnot v rámci jedné tabulky. V pípad absolutních hodnot se jedná
o odchylku v ádu jednotek, u procent desetin.
ást A: Základní údaje o spoteb paliv za rok 2015 vetn mezinárodního srovnání
Rozdlení konené spoteby základních kategorií paliv podle sektor
Jedná se o pedbžné výsledky za rok 2015. Poskytování tchto údaj vyplývá z novelizovaného naízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1099/2008 ze dne 22. íjna 2008 o energetické statistice v platném
znní. Výsledky jsou pouze za R celkem bez možnosti regionálního tídní. Zdrojem dat jsou roní
energetické mezinárodní dotazníky.
Rozdlení spoteb v domácnostech podle úelu užití
Jedná se o pedbžné výsledky za rok 2015 (první referenní rok). Poskytování tchto údaj vyplývá
z novelizovaného naízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1099/2008 ze dne 22. íjna 2008
o energetické statistice v platném znní. Výsledky jsou pouze za R celkem bez možnosti regionálního
tídní. Krom výsledk ze šetení ENERGO 2015 byly pro výpoet tchto ukazatel využity dostupné
statistické informace z Ministerstva prmyslu a obchodu, Energetického regulaního úadu a další
administrativní zdroje dat.
Mezinárodní srovnání spoteb paliv v domácnostech
Jedná se o informace za rok 2014. Zdrojem dat je databáze ODYSSEE, která vzniká na základ projektu
HORIZON 2020. Tento projekt je financovaný Evropskou unií a hlavním cílem projektu je poskytnout
komplexní informace za oblast spoteby a energetických trend za zem EU. Tabulky jsou do publikace
pidány z dvodu možnosti mezinárodního srovnání do doby, než bude možné mezinárodní srovnání provést
na základ dat uložených v databázi Eurostatu.
ást B: Primární data ze šetení ENERGO 2015
Pokud není uvedeno jinak, tabulky v této ásti publikace vycházejí z výsledk šetení ENERGO 2015. Jsou
rozdleny do jednotlivých tematických subkapitol, které odpovídají struktue dotazníku využitého pi šetení.
Jedná se o data pímo zjištná u domácností v kombinaci s modelovými výpoty. Ve výsledcích zámrn
nebyly zohledovány další dostupné statistické informace a administrativní zdroje dat, které hrají roli pi
bilanních pracích v rámci dalšího zpracování dat (viz ást A). Z dvod prbžného sbru dat nelze
výsledky jednoznan piadit k roku 2015. Jejich ambicí je poskytnout podrobnjší strukturální informace
a mly by pedevším sloužit jako podklad pro další statistiky i metodické a analytické práce. Vypovídací
schopnost publikovaných ukazatel je pímo úmrná etnosti pozorovaných jev a klesá v závislosti na
detailu použitého tídní.
Pi porovnávání výsledk ze šetení s individuální spotebou je dležité mít na pamti, že spotebu
paliv a energií v domácnosti ovlivuje ada faktor a chování domácností. U topení je to pedevším
geografická poloha bytu, jeho tepeln izolaní vlastnosti, velikost vytápného prostoru a teplota, na kterou
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se obývané místnosti vytápí. Spotebu energie na ohev vody ovlivuje pedevším spoteba teplé užitkové
vody, která je do znané míry závislá na potu osob žijících v domácnosti a jejich hygienických návycích.
U vaení hraje roli intenzita vaení a as pípravy jednotlivých jídel. Spoteba energie na osvtlení je dána
pedevším strukturou používaných svtelných zdroj a délkou svícení.

Historie a srovnatelnost údaj
V eské republice byla v minulosti realizována dv dotazníková šetení o energetické spoteb
v domácnostech. První šetení se uskutenilo v roce 1997. Jednalo se o pilotní zjiš ování v rámci projektu
Eurostatu, do nhož se zapojilo 10 kandidátských zemí stední a východní Evropy. V rámci tohoto pilotního
zjiš ování bylo v eské republice osloveno 6 000 domácností. V poadí druhé šetení se uskutenilo v roce
2004 pod oznaením ENERGO 2004. Metodicky vycházelo z pilotního šetení realizovaného v roce 1997.
Výbrový soubor byl zvolen na úrovni cca 1 % trvale obydlených byt, bylo vybráno ádov 40 000
domácností.
Výbrový soubor pro šetení ENERGO 2015 byl zvolen na úrovni cca 0,5 % trvale obydlených byt, tzn.
ádov se jednalo o 20 000 domácností. Na rozdíl od ENERGO 2015 nebyly výsledky z obou výše
zmiovaných šetení dopoítávány na základní soubor. V pípad relativních a pomrových ukazatel se
pracovalo s odhady stedních hodnot sledovaného ukazatele. Prmrné hodnoty byly poítány jako prostý
aritmetický prmr. Z tchto dvod je možnost srovnání výsledk ENERGO 1997 a 2004 s výsledky
ENERGO 2015 do urité míry omezená.

Základní informace o šetení ENERGO 2015
Šetení ENERGO 2015 (výbrové šetení o energetické spoteb v domácnostech) organizoval eský
statistický úad v souladu se zákonem . 89/1995 Sb., o státní statistické služb, ve znní pozdjších
pedpis.
Šetení bylo realizováno na základ požadavku naízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1099/2008
ze dne 22. íjna 2008 o energetické statistice v platném znní (novela . 431/2014/ES, která ukládá
lenských státm EU zjiš ovat údaje o spoteb jednotlivých druh paliv a energie v domácnostech v lenní
podle užití) a Smrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. íjna 2012 o energetické
úinnosti a dalších mezinárodních a národních poteb.
Sbr dat od domácností probíhal v období od 7. ervence 2015 do 15. ledna 2016. Šetení se uskutenilo na
území celé eské republiky v pibližn 20 000 domácnostech. Deset tisíc respondent bylo dotázáno
v návaznosti na Výbrové šetení pracovních sil. Dalších deset tisíc byt bylo náhodn vybráno z Registru
sítacích obvod a budov.
Sbr údaj od domácností provádli speciáln vyškolení tazatelé z ad zamstnanc úadu a externích
tazatel. Dotazníky byly v pevážné míe vyplovány na základ osobního rozhovoru tazatel se zástupcem
vybrané domácnosti (bytu). Šetení probhlo formou PAPI (sbr údaj prostednictvím papírových dotazník,
které byly následn pevádny do elektronické podoby) a CAPI (zapisování sledovaných údaj pímo do
elektronické podoby).
Hlavním cílem, stejn jako v pedchozích šeteních, bylo získat aktuální podklady (údaje) pro rozdlení
spoteb paliv a energií v domácnostech podle úelu použití na konkrétní innost (na vytápní vnitních
prostor, na chlazení vnitních prostor, na ohev vody, vaení, osvtlení a elektrické spotebie a ostatní
koncové užití) a další strukturální informace se spotebou spojené.
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