Spoteba paliv a energií v domácnostech

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.

ENERGO 2015

9

Spoteba paliv a energií v domácnostech

Pi sestavování dotazníku se vycházelo ze zkušeností z pedchozích šetení. Dále byly využity praktické
zkušenosti s podobným šetením v jiných lenských zemích EU.
Použitý dotazník obsahoval nkolik tematických ástí, tzv. modul:
Modul bydlení
V tomto oddílu byly sledovány základní údaje související s bydlením a energetickou nároností vybraného
bytu, a to: druh domu, ve kterém se byt nachází (rodinný i bytový dm), poet nadzemních podlaží, poet
byt v dom, poet osob obvykle žijících v dom, rok dokonení výstavby domu, poet a podlahová plocha
obytných místností, zpsob zateplení domu a další doplující otázky.
Modul rozdlení paliv a energií podle koncového užití
Zde domácnosti uvádly veškerá používaná paliva a u každého paliva bylo identifikováno, k jakému
základnímu úelu je využíváno (vytápní, ohev vody, vaení, osvtlení, chlazení a ostatní koncové užití).
Modul energie a paliva
Souástí oddílu byly otázky na spotebu jednotlivých druh paliv a energií v mrných jednotkách
a penžních vydáních. Byly sledovány údaje za poslední fakturaní období, zpravidla 12 po sob jdoucích
msíc.
Modul vytápní, ohev vody a chlazení
Oddíl zahrnoval otázky na typy zaízení, která domácnost používala na vytápní nebo ohev teplé užitkové
vody (vetn obnovitelných zdroj energie). Krom celkového potu se sledovalo stáí nejnovjšího zaízení
a další technické charakteristiky.
Modul vaení
Tímto oddílem se zjiš ovaly údaje potebné pro modelování spoteby paliv a energií na vaení. Oddíl
obsahoval otázku na intenzitu vaení v dané domácnosti a typ spotebi, které jsou k vaení využívány.
Modul osvtlení
Modul osvtlení se zamil na otázky spojené se strukturou používaných svtelných zdroj a délkou jejich
svícení pro poteby modelování spoteby elektrické energie na svícení.
Modul spotebie
Do sledovaných spotebi byly zahrnuty elektrické spotebie s nejvyšším podílem na celkové spoteb
elektrické energie v domácnostech. Jednalo se o ledniky, mrazáky, automatické praky, sušiky prádla,
myky nádobí, televize, poítae vetn notebook a klimatizace. U aktuáln nejpoužívanjšího spotebie
byla sledována jeho energetické tída, stáí a využití.
Modul doprava
Modul doprava se zabýval otázkami na využití osobních automobil domácnostmi (bez ohledu na jejich
vlastnictví) a jejich základní charakteristiky (poet ujetých kilometr v R a v zahranií za posledních 12
msíc, zdvihový objem motoru, prmrná kombinovaná spoteba, pevažující typ pohonných hmot).
Zjištné hodnoty sloužily pro modelování spoteby paliv domácností v rámci silniní dopravy.
Na závr dotazníku byly pro poteby dalších analýz zaazeny otázky na zátž, jakou pro konkrétní
domácnost pedstavují náklady na paliva a energie, a jejich celkový istý píjem.
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