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Abstrakt 

Cílem této práce je čtenáře uvést do problematiky vývoje spotřeby elektřiny, ukázat 

možnosti jeho predikce a provést příklad statistické analýzy determinant spotřeby, která může 

sloužit jako základ dlouhodobé prognózy. 

První část diplomové práce je věnována stručnému přehledu vývoje spotřeby elektrické 

energie v České republice a faktorů s ní úzce souvisejících. Jsou zde uvedeny významné 

události v historii elektrifikace ČR, ale i činitelé velikosti odběru elektřiny posledních let. 

Jsou tak popsány možnosti ovlivnění zahraniční výměnou a cenou elektřiny, ztrátami v síti, 

hrubým domácím produktem, spotřebou plynu, počtem obyvatel či strukturou sektorů 

hospodářství. 

Dále je navázáno popisem vývoje spotřeby elektrické energie v zahraničí a porovnáním 

české spotřeby se sousedními zeměmi i dalšími evropskými státy, na kterých jsou patrné vlivy 

různých faktorů zasahující do trendu vývoje spotřeby. Pro komplexnější představu je uvedena 

spotřeba elektřiny většiny evropských států a na závěr kapitoly je ukázán vývoj spotřeby 

elektřiny v nejchudších zemích a státech s rychle se rozvíjející ekonomikou. 

Ve čtvrté kapitole jsou zmíněny metody pro krátkodobou a střednědobou predikci 

spotřeby elektřiny. Více jsou pak popsány možnosti použitelné pro dlouhodobé predikce, 

při kterých je možno využít výsledků statistické analýzy. 

Popis sledovaných dat, vybraných pro nalezení závislostí jednotlivých činitelů, je 

proveden v následující části. Dále je předveden postup statistické analýzy použité v této práci 

a jsou vysvětleny některé nezbytné pojmy. Poté jsou analyzována data týkající se České 

republiky, států, které mají podobný trend spotřeby elektřiny, i ostatních Evropských zemí. 

Šestá kapitola se zabývá možným využitím výstupů statistické analýzy pro dlouhodobou 

predikci spotřeby elektrické energie.  

V závěru jsou shrnuty informace z části rešerše problematiky spotřeby elektřiny 

i vlastního zpracování dat. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Predikce spotřeby elektřiny; determinanty spotřeby elektřiny; 

spotřeba; elektřina, statistická analýza 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to briefly introduce the reader to the problem of development 

of the electricity consumption, to show the possibilities of its prediction, and provide 

an example of electricity consumption analysis, which may serve as a basis for long-term 

forecast. 

The first part of this work is devoted to brief overview of the development 

of consumption of electrical energy in the Czech Republic and factors associated with that 

development. The main events of Czech electrification history are outlined, as well as factors 

influencing the magnitude of the demand for electricity in the recent times. There are 

described the possibilities of the influence of foreign exchange and price of the electricity, net 

losses, GDP, the consumption of gas, the number of inhabitants, or the structure 

of the economy. 

This work further describes the development of the consumption of electric energy 

abroad and comparison of the electricity consumption in the Czech Republic to its 

neighboring countries, in which there are apparently influence by variety of factors that affect 

the consumption development trend. For more complex overview, the electricity consumption 

of most of European states is being noted, and near the end of the chapter the development 

in poorest countries and in quickly growing economies is shown. 

The fourth chapter mentions methods for short and middle-term prediction 

of consumption of electricity. There also is more consistent description of possibilities useful 

for long-term prediction, for which the use of the results of statistics analysis is possible. 

The description of observed data that are used to find the dependences of different factors 

is made in the following part.  Further the approach of the statistics analysis used in this thesis 

is shown, and the key terms are explained. The dates concerning the consumption of Czech 

Republic are analyzed, followed by the states with similar trend of the consumption and 

finally other European states. 

Sixth chapter examines the possible uses of the outcomes of statistical analyses for long-

term prediction of electricity consumption. 

The conclusion sums up the knowledge acquired during the research concerning problem 

of electricity consumption and my own analysis of data.     

 

 

 

KEY WORDS:  Forecasting electricity demand; determinants of electricity demand; 

consumption; electricity; statistical analysis 
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1 Úvod 
Velikost spotřeby elektrické energie patří mezi nejdůležitější faktory v oblasti 

elektroenergetiky. Výroba elektrické energie prakticky v reálném čase odpovídá její spotřebě, 

a proto by měla být regulována v závislosti na okamžitém stavu poptávky po ní. Zdrojová 

základna musí zajistit dostatečné množství elektrické energie. K tomu, abychom měli 

představu, jak velké množství elektrické energie bude v elektrizační soustavě potřeba a jak 

velká by měla být regulační schopnost soustavy, je třeba predikovat velikost spotřeby 

elektrické energie. Vzhledem k dlouhému procesu příprav i samotné realizaci výstavby 

nových velkých zdrojů je často třeba předpovídat spotřebu až desítky let dopředu. Další 

motivací pro tvorbu predikce je snaha o udržitelný stav dodávek elektrické energie vzhledem 

ke snižování palivové základny neobnovitelných zdrojů. S přihlédnutím k ekologické 

odpovědnosti vede politika států i nadnárodních organizací k výstavbě co nejčistších zdrojů. 

Možnosti uzavřít zdroje více zatěžující životní prostředí jsou omezeny potřebou dostatku 

dodané elektrické energie do sítě. Na straně druhé omezuje výstavbu čistších zdrojů jejich 

ekonomický potenciál. Odpovědné rozhodnutí v této oblasti je opět možné pouze s dostatečně 

kvalitní predikcí spotřeby elektřiny.  

V první části diplomové práce je popsán vývoj spotřeby elektrické energie v ČR a vůbec 

vývoj naší elektrizační soustavy, která tuto spotřebu umožňuje, dále jsou porovnány trendy 

spotřeby u nás a v dalších zemích. Čtvrtá kapitola práce je věnována možnostem predikce 

spotřeby elektřiny. Následuje statistická analýza vybraných dat, která je realizována pomocí 

programu Statistica. Cílem analýzy je najít statisticky významné determinanty, jejichž 

velikost by lineárně ovlivňovala spotřebu elektřiny. Dále je popsána možnost využití výstupů 

z analýzy k predikci vývoje spotřeby elektřiny. V závěru jsou shrnuty hlavní výstupy této 

práce. 
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2. Historický vývoj spotřeby elektrické energie v ČR 

2.1 Základní pojmy v oblasti spotřeby elektrické energie 
Dříve než bude popsán vývoj spotřeby elektrické energie, je nutné vysvětlit několik 

základních pojmů z této oblasti. 

Saldo je rozdíl mezi celkovým importem a exportem elektřiny v daném období. 

Spotřeba brutto je taková spotřeba, která je rovna součtu celkové vyrobené energie 

na území státu a salda vývozu a dovozu elektřiny. 

Spotřeba netto je výsledkem odečtení ztrát v síti, vlastní spotřeby elektráren a spotřeby 

na přečerpávání v PVE od spotřeby brutto. 

Maloodběr elektřiny značí odběr z hladiny nízkého napětí (do 1 kV). 

Velkoodběr elektřiny je odběr z hladiny vysokého napětí (nad 1 kV). 

2.2 Elektrifikace na území České republiky 
Počátek elektrifikace u nás můžeme datovat do roku 1889, kdy byla postavena první 

elektrárna na našem území, která generovala stejnosměrný proud. Větší rozvoj elektrizační 

soustavy však začal až po roce 1919 se schválením zákona o vzniku všeužitečných 

elektrárenských společností. Tento zákon ustanovil občanům země právo na zásobování 

elektřinou (s ohledem na technickou proveditelnost). Elektrárenské společnosti byly částečně 

vlastněny místními samosprávami, spotřebiteli i státem, takže elektrifikace mohla probíhat 

rychle.  

Elektrárna Ervěnice, která byla dostavěna roku 1926, patřila se svým výkonem 70 MW 

mezi první velké zdroje elektrické energie. Roku 1940 byla elektřina dostupná již 90 % 

Čechoslováků, ačkoliv, jak vidíme na obrázku 1, většina obcí na slovenském a podstatná část 

obcí na českém území v tu dobu ještě elektrifikována nebyla. 

 

Obrázek 1: Elektrifikace obcí [1] 
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V dalším desetiletí je poptávka již tak velká, že je třeba importu z Polska. Přes dobře se 

rozvíjející stav elektrizační soustavy není vždy kvůli zvýšené poptávce v průmyslu v polovině 

50. let zajištěna stálá dodávka elektrické energie všem domácnostem. V následujících letech 

byly stavěny další velké zdroje, díky čemuž mohla spotřeba elektřiny dále růst. Politika 60. 

a 70. let, kdy ceny elektřiny pro maloodběratele klesaly, byla příčinou neefektivního 

využívání elektřiny. Cena byla dotována státem. Později vznikly systémy limitů 

a usměrňování spotřeby elektřiny, které však nezabránily dalšímu nehospodárnému využívání 

zdrojů. Asi nejvýznamnější energetickou událostí 80. let bylo postavení první jaderné 

elektrárny Dukovany.  

Významný vliv na strukturu výroby a spotřeby elektřiny měla transformace hospodářství 

po revoluci v roce 1989. V 90. letech dochází k politickému usnesení o postupné liberalizaci 

v oblasti elektroenergetiky, zavádění tržních principů a privatizaci státních energetických 

podniků. Legislativní změny jsou více zaměřeny na efektivnější výrobu i spotřebu elektřiny, 

což jsou pozitivní změny nejen v oblasti ekologie, ale i v oblasti udržitelného rozvoje 

vzhledem k omezenému množství primárních paliv na našem území. Dalším významným 

politickým faktorem byl vstup ČR do EU a její postupná legislativní integrace do tohoto 

subjektu. [1] [2] [3]  

2.3 Spotřeba elektrické energie – historický vývoj 
Elektřina byla na počátku století využívána především pro osvětlení. Roku 1920 byla 

roční spotřeba elektřiny asi 1 370 GWh. V následujících letech spotřeba rostla s rozvíjejícím 

se stavem elektrizační soustavy. Průběh růstu byl po roce 1929 omezen nejdříve světovou 

hospodářskou krizí, poté byl rostoucí trend spotřeby ještě výrazněji přerušen vlivem druhé 

světové války, hlavně v letech 1943 – 1945. Po druhé světové válce se spotřeba elektřiny 

prudce zvyšovala, důvodem byl vznik nových průmyslových podniků, větší cenová 

dostupnost pro obyvatele i nové elektrické spotřebiče na trhu.  

Roku 1945 došlo k prvnímu mezinárodnímu propojení naší elektrizační soustavy, 

do které byla připojena polská elektrárna ve Walbrzychu. Polský zdroj kryl část českého 

odběru, proto je třeba od té doby sledovat bilanci výroby a spotřeby (dosud se spotřeba 

na našem území musela rovnat výrobě). 

Struktura odběru se postupně měnila. Roku 1946 byla spotřeba v sektoru průmyslu již 

mnohem větší než spotřeba na osvětlení. Odběr elektrické energie v jednotlivých sektorech 

byl následující: 

Tabulka 1: Struktura odběru v roce 1946, dle [1] 

Průmysl 58 % 

Živnosti 16 % 

Domácnosti 14 % 

Veřejné osvětlení 3 % 

Zemědělství 2 % 

Elektrická doprava 7 % 
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Několik následujících desetiletí byla spotřeba ČR v sektoru domácností nižší než 

v ostatních zemích, což pravděpodobně způsobil nedostatek domácích spotřebičů na trhu.  

V období 50. a 60. let došlo k významné míře elektrifikace železnic a zvýšení spotřeby 

elektrické energie v sektoru dopravy.  

Jak již bylo zmíněno, spotřeba elektřiny do roku 1989 byla významně ovlivněna různými 

direktivy. Spotřeba v sektoru průmyslu byla omezena následovně: každý subjekt mohl 

spotřebovat určité množství elektrické energie bez penalizace, odběry byly programově řízeny 

a pomocí regulačních stupňů bylo možno řešit mimořádné stavy snížením odběru elektřiny. 

Na straně domácností takto odběr omezen nebyl, navíc cena elektrické energie byla značně 

podhodnocena a státem dotována (dobový vývoj cen ilustrativně znázorňuje graf 

na obrázku 2). Proto i přes některá mírnější opatření, která měla racionalizovat spotřebu 

domácností, byla v tomto sektoru elektrická energie využívána neefektivně. [1] [4] 

 

Obrázek 2: Ilustrace vývoje cen elektřiny let 1962–1987 (Kčs/MWh) [1] (upraveno) 

V letech 1987 – 1989 přes nižší růst národního důchodu pokračoval trend růstu spotřeby 

elektřiny. 

Vývoj spotřeby následujících let byl ovlivněn řadou faktorů. Relativně plynulé 

exponenciální změny do té doby byly nahrazeny sice rostoucím, ale značně kolísavým 

průběhem, jak můžeme vidět v grafu na obrázku 3. Pokles spotřeby elektřiny od roku 1989 je 

důsledkem transformace hospodářství a pozdějším rozdělením na Českou a Slovenskou 

republiku. Další výrazný pokles spotřeby mezi lety 1996 – 1998 je následkem hospodářské 

recese a šetření na straně domácností. [6] 

Zatím poslední významnou událostí ovlivňující velikost spotřeby elektřiny je světová 

hospodářská krize začínající v roce 2008. Důsledky této krize se ve spotřebě promítají 

i následující roky s různou intenzitou. 
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Obrázek 3: Spotřeba elektrické energie 1919 – 2011, data převzaty z [3] 

2.4 Vývoj počtu obyvatel od roku 1950 
Spotřebiteli elektrické energie jsou lidé. Výše spotřeby elektřiny by tedy měla být úměrná 

počtu obyvatel. Vlivem dalších faktorů však patří tato závislost mezi méně významné.  

 

Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel v ČR [14] 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009

GWh 

Dlouhodobý vývoj spotřeby elektřiny v ČR  
(1919 - 2011)  

Spotřeba brutto Spotřeba netto



17 

 

2.5 Současný stav spotřeby elektřiny v ČR podle sektorů hospodářství 
Dle [5] bylo v roce 2011 v ČR spotřebováno 70 516,5 GWh brutto a 58 634,3 GWh netto 

energie.  

Spotřeba elektřiny brutto dle hospodářských sektorů v následující tabulce ukazuje, že 

největší podíl na spotřebě má průmysl následovaný domácnostmi. 

Tabulka 2: Spotřeba elektřiny brutto v ČR 2011 dle sektorů [5] 

ČR Průmysl Energetika Doprava Stavebnictví Zemědělství Domácnosti Služby Ostatní Celkem 

[GWh] 24 195,9 12 847,6 3 230,2 342,9 1 228,9 14 199,1 6 411,4 8 060,5 70 516,5 

[%] 34,31 18,22 4,58 0,49 1,74 20,14 9,09 11,43 100 

 

Srovnáme-li tabulku 1 s tabulkou 2, vidíme, že od roku 1946 se struktura odběru 

elektřiny významně změnila. Ačkoliv některé oblasti hospodářství nejsou jednoduše 

porovnatelné, je zřejmé, že s postupem času a s politickými, hospodářskými a technickými 

změnami dochází k výrazným posunům spotřeby elektrické energie v jednotlivých sektorech. 

2.6 Vývoj výroby elektřiny dle zdrojů v ČR 
S odkazem na kapitolu s názvem Mezinárodní srovnání spotřeby elektrické energie lze 

říci, že skladba zdrojů pro výrobu elektřiny má významný vliv na její spotřebu. Dostatek, 

až přebytek elektřiny produkované levnými výrobnami (geotermální elektrárny, vodní 

elektrárny) vede k jejímu většímu využívání v energeticky náročných odvětvích. 

 

Obrázek 5: Skladba zdrojů pro výrobu elektřiny [5] 

Cena elektřiny je v tržním hospodářství z velké části závislá na nákladech výroby silové 

elektřiny. Ty můžeme rozdělit na náklady investiční a provozní. Zatímco u obnovitelných 

zdrojů energie (OZE) jsou určující náklady na jejich výstavbu – investiční náklady, 
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u neobnovitelných zdrojů elektrické energie hraje významnou roli cena paliv (případně 

personálu) – provozní náklady. Cena paliv potom závisí na jejich vytěženém množství 

(domácích a světových zásobách) a místu původu. 

2.7 Mezistátní výměny elektrické energie ČR a okolních států 
Česká republika je exportním státem v oblasti elektřiny, jak ukazuje tabulka 3. Z hlediska 

spotřeby na našem území to znamená určité rezervy kapacit výrobní základny. 

Tabulka 3: Export a import elektřiny dle [5] 

 [GWh] 

Export na úrovni 220 a 400 kV -30 725,2 

Export na úrovni 110 kV -343,1 

Import na úrovni 220 a 400 kV 13 255,5 

Import na úrovni 110 kV 768,8 

Saldo -17 044 

 

2.8 Ceny elektrické energie v ČR 
Cena elektrické energie v České republice dle [10] byla v prvním pololetí roku 2012 

pro středně velké domácnosti (průměrná spotřeba 2 500–5 000 kWh) rovna 0,1235 EUR/kWh 

a pro středně velké průmyslové odběratele (průměrná spotřeba 500–2000 MWh) byla rovna 

0,1028 EUR/kWh (bez daně).  

Vývoj cen za poslední desetiletí je zobrazen v následujících grafech: 

 

Obrázek 6: Vývoj cen elektřiny středně velké domácnosti v ČR [10] 
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Obrázek 7: Vývoj cen elektřiny středně velkého průmyslového odběratele v ČR [10] 

Závislost spotřeby elektřiny na její ceně je vzhledem k jiným výraznějším činitelům 

spotřeby těžko čitelná – dle hodnot ERÚ [5] spotřeba na straně domácností mezi lety 2007 

a 2008 mírně vzrostla, ačkoliv v tu dobu proběhlo největší zdražení ve sledovaném období. 

A to i přesto, že teplotně byl rok 2008 nadprůměrný. 

2.9 Elektrická energie a plyn 
Podstatná část elektrické energie je spotřebována na vytápění. V tomto směru je však do velké 

míry (spočívající hlavně v plynofikaci) elektřina nahraditelná plynem a obráceně. Kromě 

toho, že může plyn nahrazovat elektrické vytápění, je využíván k výrobě elektřiny. Spotřeba 

plynu a elektřiny proto spolu úzce souvisí. 

Tabulka 4: Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění v roce 2011 [11] 

Obydlené 

byty 

celkem 

z toho energie používaná k vytápění z toho plyn 

zaveden do 

bytu 
z kotelny 

mimo dům 

uhlí, koks, 

uhelné brikety 

plyn elektřina dřevo 

3 894 210 1 269 875 345 991 1 468 488 284 175 293 660 2 574 290 

2.10  Hrubý domácí produkt 
Spotřeba nejen elektrické energie je z velké míry provázána s ekonomickým růstem státu. 

Z pohledu spotřeby elektřiny lze nejlépe tento růst vyjádřit pomocí hrubého domácího 

produktu (HDP). HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 

vytvořených v daném období na určitém území. [8] 

Na obrázku 8 je HDP na hlavu přepočítaný na konstantní hodnotu mezinárodního dolaru 

v roce 2005 podle parity kupní síly.  Mezinárodní dolar tak má stejnou kupní sílu jako dolar 

americký ve stejném čase. [8]  

Na možnou závislost růstu spotřeby elektřiny na HDP mohou poukázat obrázky 1 a 8. 
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Obrázek 8: HDP na hlavu, parita kupní síly [8] 

2.11 Ztráty v sítích, vlastní spotřeba elektráren a spotřeba na přečerpávání 
Představu o velikosti ztrát v sítích, vlastní spotřeby elektráren a spotřeby na přečerpání 

nám může vytvořit následující tabulka: 

Tabulka 5: Bilance elektřiny 2007 – 2011, [5] (upraveno) 

 

Ztráty v sítích představují více než 5 % z výroby elektřiny brutto. Ztráty můžeme dělit 

na technické a netechnické. Technické závisí na struktuře a prvcích přenosové sítě 

a distribučních sítí, jedná se především o Joulovy ztráty, ztráty v transformátorech, ztráty 

korónou, svodovými proudy apod. Netechnické ztráty představují neoprávněné, nebo chybně 

změřené (případně neměřené), odběry.   

Větší část ztrát na našem území představují ztráty technické, jejichž velikost značně 

záleží na velikosti odběru a infrastruktuře vedení. Jelikož nelze očekávat snižování odběrů 

za účelem snížení ztrát v sítích a optimalizace infrastruktury vedení je prováděna jen 

do té míry, do jaké je ekonomicky výhodná, nelze očekávat výrazné snížení ztrát 

v následujících letech. 

Velikost vlastní spotřeby na výrobu elektřiny se pohybuje mezi 7 a 8 % z výroby brutto. 

Je dána především použitými zdroji a velikostí odběru. 

Přečerpávání v PVE spotřebovává méně než 1 % vyrobené elektřiny brutto v závislosti 

na charakteru výroby a spotřeby.   



21 

 

3 Mezinárodní srovnání spotřeby elektrické energie 
Pro porovnání spotřeby elektrické energie jsou sledována data Světové banky [8]. 

Spotřeba elektrické energie je zde uvedena jako součet výroby brutto a importu, od kterého 

jsou odečteny ztráty v sítích a export. 

3.1 Průběh spotřeby elektřiny v sousedních státech ČR 
 

 

Obrázek 9: Spotřeba sousedních států v kWh na obyvatele [8] 

Na obrázku 9 vidíme porovnání ve spotřebě elektrické energie sousedních států. Průběhy 

velikosti spotřeby elektřiny na obyvatele jsou podobné, jako je tomu v případě průběhu 

spotřeby ČR. Trendy vzrůstající spotřeby jsou střídány občasnými poklesy plynoucími 

většinou z politických a hospodářských příčin – energetická krize, pád komunismu, 

transformace hospodářství aj.  

Výraznější poklesy trendu po roce 1990 proběhly v České republice a na Slovensku 

v důsledku rozdělení států a pomalejší stabilizace politické scény, která se na spotřebě 

projevila ještě ve druhé polovině 90. let. 

Ačkoliv jsou průběhy na obrázku 9 tvarově podobné, velikost spotřeby na obyvatele se 

zřetelně liší. Z hlediska klimatu zde nejsou tak markantní rozdíly, které by v souvislosti 

s vytápěním ústily v tak velké výchylky. Příčiny mohou být následující: různá výše HDP 

na obyvatele, energeticky různě náročná tvorba HDP, struktura hospodářství, cena v paritě 

kupní síly a další. 
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3.2  Průběh spotřeby elektřiny v  dalších vybraných evropských státech 

 

Obrázek 10: Spotřeba vybraných států v kWh na obyvatele [8] 

Velmi specifický je průběh vývoje spotřeby elektřiny na Islandu. Za obrovským nárůstem 

odběru stojí dobře dostupná elektrická energie, která se v posledních letech více využívá a je 

vyráběna hlavně z obnovitelných zdrojů – vodních elektráren a geotermálních elektráren. 

Elektrická energie je ekonomicky zhodnocena v průmyslu, především při energeticky 

náročném zpracování hliníku.  

Podobná situace panuje i v Norsku. Téměř všechna elektrická energie je vyráběna 

vodními elektrárnami. V Norsku je tedy dostatek elektřiny, která se buď vyváží, nebo se opět 

použije ve zpracovatelském průmyslu při výrobě surového hliníku nebo při zpracování železa 

a dalších kovů. Dostatek elektřiny se hojně využívá i k vytápění. Spotřeba elektřiny v Norsku 

dle hospodářských sektorů je ukázána na obrázku 11. [12] 

 

Obrázek 11: Spotřeba elektřiny v Norsku dle sektorů [13]* 

* (Electricity consumption by user group – spotřeba elektřiny dle sektoru spotřeby, Fishing and agriculture 

– rybolov a zemědělství, Services and construction – služby a stavebnictví, Households – domácnosti, Transport 

– doprava, Electricity intensive industries – energeticky náročná průmyslová odvětví, Manufacture of paper and 

paper products – papírnictví, Mining, quarrying and other manufacturing industries – těžba a další výrobní 

odvětví) 
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Dopad vytápění elektřinou na velikost spotřeby můžeme postřehnout, porovnáme-li 

obrázek 11 a tabulku 2. Zřejmě vidíme, že ačkoliv v Norsku žije ani ne polovina počtu 

obyvatel ČR, norské domácnosti spotřebují celkově zhruba dvojnásobné množství elektrické 

energie. 

Vlivu politických změn na trend odběru elektrické energie si můžeme všimnout 

při sledování průběhů spotřeby elektřiny v ČR a ve Francii, kdy v letech transformace 

českého hospodářství francouzský trend spotřeby pokračoval v růstu bez významných 

poklesů. Až světová hospodářská krize zde vedla ke snížení spotřeby elektrické energie. 

Tabulka 6: Spotřeba elektřiny ve Francii roku 2010 dle sektorů [10] 

Celkem [GWh] Průmysl [GWh] Doprava [GWh] Ostatní [GWh] 

444 088 117 444 12 533 314 111 

Rozdíl v hospodářské struktuře mezi Francií a Norskem (obrázek 11 a tabulka 6) je 

zřejmý. Zatímco norský průmysl odebírá z celkové spotřeby elektřiny téměř polovinu, 

ve Francii dosahuje tento podíl jen asi jedné třetiny. Naopak v oblasti dopravy dochází 

ve Francii k většímu odběru elektrické energie než na území Norska. 

3.3 Spotřeba elektřiny evropských států v roce 2011 
Výše spotřeby elektřiny většiny evropských států je znázorněna v následující tabulce, je 

rovna součtu netto spotřeby a ztrát v sítích.  

Tabulka 7: Spotřeba elektřiny evropských státu v roce 2011 [16] 

Stát 
Spotřeba 

[GWh]   Stát 
Spotřeba 

[GWh]   Stát 
Spotřeba 

[GWh]   Stát 
Spotřeba 

[GWh] 

B. a H. 12 186   Chorvatsko 17 498   Makedonie 8 986   Slovensko 26 780 

Belgie 87 020   Irsko 26 122   Německo 544 267   Slovinsko 12 558 

Bulharsko 33 233   Island 17 153   Nizozemí 117 837   Srbsko 40 174 

Černá Hora 4183   Itálie 334 640   Norsko 122 020   Španělsko 254 990 

ČR 63 036   Kypr 4948   Polsko 145 696   Švédsko 139 222 

Dánsko 34 458   Litva 10 362   Portugalsko 50 499   Švýcarsko 64 439 

Estonsko 7827   Lotyšsko 7264   Rakousko 68 567   
Velká 

Británie 
329 100 

Finsko 84 244   Lucembursko 6558   Rumunsko 54 916       

Francie 479 238   Maďarsko 40 142   Řecko 52 915   
   

Největší spotřeba elektrické energie je na území Německa, jež následuje Francie, Itálie 

a Velká Británie, což jsou státy s největší populací v Evropě. Výrazný nesoulad mezi počtem 

obyvatel a spotřebou elektřiny na Islandu a v Norsku byl popsán dříve. Mezi státy, kde také 

panuje výraznější nepoměr mezi spotřebou elektřiny a populací však patří i Finsko, Švédsko 

a Lucembursko. Finsko a Švédsko mají zvýšenou spotřebu z podobných důvodů jako Norsko. 

V Lucembursku dosahuje spotřeba poměrně vysokých hodnot i přes nutnost jejího importu. Je 

dána vysokým podílem spotřeby v energeticky náročném průmyslu. 
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Obrázek 12: Populace evropských států v roce 2011 v miliónech obyvatel [10] 

3.4 Spotřeba elektřiny v chudých a rozvojových zemích světa 
Velikost spotřeby elektřiny v evropských státech může být tedy značně rozdílná. 

Na jiných kontinentech pak může nabývat až extrémně nízkých hodnot. Jedná se o země, 

ve kterých většina obyvatel nemá přístup k elektřině a spotřeba elektrické energie vztažená 

na obyvatele může být pouhé desítky kWh. 

 

Obrázek 13: Spotřeba chudých zemí v kWh na obyvatele [8] 

Vybrané chudé státy patří k zemím s nejmenší spotřebou elektřiny. Haiti je stát 

s nejnižším pokrytím dodávky elektrické energie na západní polokouli. Jenom asi 10 % 

populace má k elektřině přístup. Podobně je na tom obyvatelstvo v některých chudých 

afrických zemích. [17][18] 
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V několika málo rozvinutých státech se za několik desetiletí situace v elektrifikaci 

výrazně nezlepšila, a tudíž nedošlo k rozvoji využití elektřiny. Avšak existují i státy, kde se 

spotřeba za necelých 40 let zvýšila ze stovek kWh na několik tisíc kWh. Jedná se o tzv. nově 

industrializované země. Vyznačují se hlavně rychlým rozvojem průmyslu, přílivem 

zahraničního kapitálu a orientací na export. Příklady těchto zemí jsou ukázány v grafu 

na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 14: Spotřeba rychle se rozvíjejících zemí v kWh na obyvatele [8] 

 Nejvýraznější růst spotřeby elektřiny můžeme pozorovat v Jižní Koreji. Hodnoty 

spotřeby elektřiny charakteristické pro nejchudší státy se zvýšily natolik, že země nyní patří 

ke státům s největší spotřebou (vztaženo na obyvatele). Z hlediska trendu si povšimněme 

zajímavého poklesu na konci 90. let. Způsobila jej asijská finanční krize. Díky 

Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) se Jižní Koreji podařilo rychle se navrátit 

k ekonomickému růstu a výše spotřeby elektřiny pak pokračovala v původním trendu 

exponenciálního růstu, který vydržel až do světové finanční krize roku 2008. [18] 
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4 Metody predikce spotřeby elektřiny 

4.1 Motivace pro vytváření predikcí spotřeby elektřiny 
Predikci spotřeby elektřiny můžeme dělit podle časového horizontu na krátkodobou, 

střednědobou a dlouhodobou.  

Jako krátkodobou lze označit predikci budoucího vývoje v řádu hodin až dnů, 

střednědobou v řádu dnů, týdnů až měsíců a dlouhodobá prognóza může zahrnovat až desítky 

let. Krátkodobé a střednědobé předpovědi jsou důležité pro řízení elektrizační soustavy. 

Správná krátkodobá predikce může ušetřit značné ekonomické výdaje a zajistit dostatečně 

kvalitní elektřinu. 

Predikce dlouhodobá pomáhá udržovat bilanci mezi nabídkou a poptávkou elektřiny 

v budoucnosti, tedy mezi spotřebou a výrobou, která musí být kryta výrobními zdroji. 

Nerovnováha by vedla k prudkému zvyšování cen – energie by byl buď nedostatek, a výrobci 

by pak odběr korigovali zvýšením cen, nebo by bylo příliš mnoho zdrojů nedodávajících 

elektřinu, na které však byly vynaloženy značné investiční náklady, což by se pravděpodobně 

opět podepsalo na zvýšení cen. 

4.2 Metody využívané pro krátkodobé a střednědobé predikce 
Vstupy pro predikci jsou hodnoty měnící se v čase a pro dosažení co nejpřesnější 

predikce je tedy potřebné zpracovávat aktuální data, která se v krátkodobém horizontu 

poměrně rychle mění. Proto je třeba systémů, které dokáží zohledňovat různé faktory 

okamžitě. Mezi takové systémy, které se využívají i v distribučních společnostech u nás, patří 

například systém Elvíra. Tento program pracuje s různými matematickými modely s cílem 

vytvořit pokud možno co nejfunkčnější predikci. Výhodou tohoto systému je možnost 

manuální korekce expertů, kteří systém používají a schopnost učit se z předešlých predikcí. 

Existují i další predikční systémy pro krátkodobé předpovědi. Základem bývají různé 

matematické modely (Box-Jenkinsova metoda, Kalmanovy filtry, neuronové sítě v kombinaci 

s fuzzy logikou,…) a znalosti uživatelů, kteří vhodně nastaví výpočet. [9] 

Pro střednědobé predikce se nejčastěji využívají metody analýzy časových trendů, 

expertní systémy a umělé neuronové sítě. Zajímavá je metoda pracující s využitím 

technických dat provozovatele přenosové soustavy (PPS) a dat operátora trhu s elektřinou 

(OTE) – smluvní a měřená data. Hodnoty PPS a OTE se liší v závislosti na tom, jaké zdroje 

jsou měřeny – ČEPS měří jen největší zdroje, proto je křivka spotřeby posunuta níže. Tvar 

křivky denního zatížení je však v obou případech podobný, proto je možné trendy porovnávat 

pro lepší výsledek. Průběh spotřeby pro stejný den následujícího týdne je určován na základě 

tvaru průběhu zatížení v referenční den a je korigován v závislosti na teplotě. Pro kontrolu 

predikce je možné též využívat data obchodní a to na principu registrace dvoustranných 

obchodů (na základě smluv o prodeji elektřiny evidovaných OTE). [15] 

4.3 Dlouhodobá predikce spotřeby elektřiny 
Z hlediska této práce je nejzajímavější dlouhodobá predikce spotřeby, jelikož se při ní 

může nejlépe využít dat, která budou statisticky zanalyzovány v další části práce. 

Existuje více možností, jak provádět dlouhodobou predikci. Často se tyto metody 

kombinují pro dosažení lepších výsledků. Jiné postupy se uplatňovaly v dobách 
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exponenciálního růstu spotřeby elektřiny, kdy se počítalo, že během každých deseti let se její 

hodnota zdvojnásobí. [20]  

4.3.1 Extrapolace trendů a časové řady 

Metoda pracuje s prodlužováním trendů. Předpokládá se, že vlivy působící na změny 

vývoje budou mít v budoucnosti stejné dopady na sledovanou veličinu.  

Problémem je najít a popsat vztahy mezi jednotlivými proměnnými – pozorovat závislost 

a vhodně ji matematicky vyjádřit. Nejlépe trend vystihují takové závislosti, které se dají 

popsat lineární, exponenciální, periodickou či logistickou funkcí. [21] 

Časová řada je trend, kdy je jedním z parametrů závislosti čas. Trend může být definován 

na základě sledování více než dvou period. Z hlediska spotřeby elektřiny lze extrapolaci 

časové řady využít pro predikci dnů, týdnů, měsíců či let. Na základě pozorování se ukázalo, 

že ekonomický cyklus nemůže být popsán neměnnými proměnnými v čase. Předpovídáme-li 

spotřebu elektřiny pro delší období, například roky, je třeba počítat s možností, že 

ekonomický cyklus může výrazně ovlivnit naši predikci. [21] 

V časových řadách lze obvykle rozpoznat 4 složky: dlouhodobý trend, cyklické výkyvy, 

sezónní výkyvy a náhodné výkyvy. Jejich analýza může zásadně vylepšit výsledek 

predikce. [22] 

4.3.2 Analýza dopadů trendů 
V této prognostické metodě se pracuje s extrapolovanými trendy. Na základě 

předpokládaných událostí (politických, technologických,…) se vlivem jejich působení 

očekává změna v původním trendu, podle které je poté upraven. U událostí je třeba posoudit 

a vyjádřit nejen pravděpodobnost jejich vzniku, ale i míru jejich vlivu na sledovaný trend. 

Postup se skládá ze dvou kroků [21]:  

- extrapolace historických dat a 

- expertní identifikace možných událostí. 

Pro kvalitní předpověď je důležité, aby obě části byly provedeny co nejlépe. Analýza velmi 

závisí na schopnostech expertů odhadnout vývoj. Nevýhodou expertních postupů může být 

určitá subjektivita.  Na základě rozboru je možné vypracovat databáze událostí, s jejíž pomocí 

se vytvoří různé modelové situace. Při vytváření modelů je třeba dbát na možnou závislost 

jednotlivých událostí a časové zpoždění jejich vlivu. [21] [22] 

Mezi formy kvalitativní analýzy trendu patří identifikace megatrendu. Megatrend představuje 

významný směr vývoje zasahující do mnoha oblastí. Příkladem může být globalizace, 

znalostní kapitál, urbanizace apod. [21] 

4.3.3 Panel expertů 
Cílem panelu expertů je slučování informací, z nichž je vytvořena zpráva o budoucím 

vývoji. Členy panelu by měli být lidé orientující se v dané problematice, kteří jsou zároveň 

dostatečně tvůrčí a umějí pracovat ve skupině. Postup tkví především v usměrňování 

jednotlivých názorů a informací expertů (jejich počet bývá 12–20). Panelu by se měli účastnit 

odborníci různých oborů – vytváříme-li zprávu o budoucím vývoji spotřeby elektřiny, jsou 

vhodnými experty nejen technici, ale i ekonomové či sociologové. Nutností funkčnosti 

metody není za každou cenu získat shodu odborníků. [21] 
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4.3.4 Metoda Delphi 

Cílem této metody je vytvořit pokud možno co nejobjektivnější diskusi odborníků 

o daném problému. Při klasické diskusi jsou jednotlivci ovlivňováni osobnostmi dalších 

diskutujících. Tomu je zabráněno anonymním zasíláním dotazníků, kdy experti netuší, kdo je 

dalším diskutujícím. Proces probíhá minimálně ve dvou kolech. Po zaslání názorů je všem 

poskytnuto hledisko ostatních, díky kterému je možno původní domněnky upravit, či změnit. 

Postup je opakován, dokud se názory nesjednotí. Obvykle mají otázky formu: [21] 

- předpověď událostí během budoucího vývoje, 

- vliv daných událostí a 

- možnosti dosažení, nebo eliminace událostí. 

Odborníci jsou vybírání na základě autorů literatury vztahující se k problematice, doporučení 

výzkumných institucí či jiných expertů. Při využití této metody je třeba pamatovat na její 

značnou časovou náročnost. Metoda se nejčastěji využívá v oblasti predikování technického 

vývoje. [21] [22] 

4.3.5 Scénáře 

Jedná se o modelování budoucího vývoje s ohledem na možné události. Metoda často 

slouží pro vytváření strategických plánů i v soukromé sféře. Jednotlivé scénáře nejsou 

jednoznačnou predikcí, pouze poukazují na možnosti vývoje za určitých podmínek. Je 

výhodné metodu využívat pro řešení komplexních problémů, kdy hraje významnou roli více 

faktorů. Scénáře mohou být buď průzkumné (popisují jevy, které mohou nastat) nebo 

strategické (nabízí možnosti k dosažení cílů) Popsání komplexního jevu pomocí scénářů 

je pravděpodobně nejsnazší možností při informování rozhodovatelů. [21] [22] 

Při tvorbě scénářů se využívají výše popsané metody, mohou však být doplněny i jinými 

postupy (metoda brainstormingu, „předpověď génia“,…). [21] 

4.3.6 Postup dlouhodobé predikce 

Vlastní vypracování dlouhodobé predikce je do určité míry „know-how“ firem, které se 

tímto zabývají. Výčet několika použitelných metod uvedený výše ukazuje, že existuje více 

možností, jak k dané problematice přistupovat. V diplomové práci bude ukázáno jednoduché 

statistické zpracování historických hodnot, které může být dobrým podkladem 

pro dlouhodobou predikci spotřeby elektřiny. 
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5 Statistická analýza determinant spotřeby 

5.1 Sledované veličiny 

5.1.1 Výběr dat 

Informace týkající se spotřeby elektrické energie v posledních letech jsou dobře 

dostupné. Problém může nastat, získáme-li data o spotřebě z různých zdrojů, které se liší dle 

toho, jak se v nich jednotlivé sektory nazývají a co se do těchto sektorů počítá. Z tohoto 

důvodu je dobré použít co nejmenší počet zdrojů, které jsou však co nejvíce komplexní, tedy 

zahrnují největší spektrum potřebných dat. Snadněji lze pak s těmito daty počítat a popsat je 

(pokud by například zdroj dat pro určitý stát započítával spotřebu přečerpávacích vodních 

elektráren do spotřeby netto, a zdroj pro jiný stát ne, negativně by to ovlivnilo výsledky 

statistického zpracování, případně jejich interpretaci). 

Vymezíme-li časově období, ze kterého jsou v této práci použita data týkající se ročních 

hodnot jednotlivých veličin, jedná se o krátký časový úsek mezi lety 1990 a 2011 (případně 

pouze od roku 2000, či jen některé roky z tohoto období). Ze statistického hlediska je zřejmé, 

že tak malý počet hodnot může vnést do výpočtu velkou chybu. Důvodem pro tak úzké 

časové vymezení je jednak omezená dostupnost dat, ale také fakt, že politický systém řady 

států měl před rokem 1990 významný vliv na jednotlivé závislosti spotřeby elektřiny, který se 

lišil od vlivu tržního hospodářství. 

Co se týká počtu států pozorovaných v naší statistické analýze, je velmi omezen na pouze 

evropské státy. Na jednu stranu je tím jednoznačně opět snížen vzorek hodnot použitých 

v analýze, na druhou stranu však takováto redukce zahrnutých států může zvýšit vypovídající 

hodnotu – evropské státy budou mít pravděpodobně bližší závislosti jednotlivých veličin než 

státy jiných kontinentů, což lze usuzovat z hospodářských, kulturních i klimatických 

podobností.  

5.1.2 Spotřeba elektřiny 
Hlavním výstupem při dlouhodobé predikci bývá celková spotřeba elektřiny. Při analýze 

je vhodné celkovou spotřebu rozdělit na dílčí části dle oblastí hospodářství. V našem případě 

jsou sledována data celkové spotřeby (získaná z databáze Světové banky), dále spotřeba 

domácností, průmyslu a dopravy – tyto sektory mají na webu Eurostatu přístupná data 

popisující spotřebu elektřiny. 

5.1.3 Výroba a cena elektřiny 
Jedna ze zásadních determinant spotřeby elektřiny je její výroba na území daného státu. 

Nedostatek zdrojů nebo drahá produkce se téměř jistě projeví na ceně energie. Máme-li 

k dispozici cenu elektřiny, není díky tomu třeba sledovat při analýze množství a zdroje výroby 

elektrické energie. Cena je jeden z hlavních regulačních prvků spotřeby elektřiny, proto 

předpokládejme, že zahrnuje i případný přebytek, či nedostatek výroby elektřiny a zároveň 

zohlední vyšší cenu méně hospodárné výroby. Cenu můžeme rozdělit podle spotřebitele 

na cenu pro středně velkou domácnost (roční spotřeba elektřiny 3500 kWh, z toho 1300 kWh 

je odebráno v režimu sníženého cenového tarifu) a cenu pro středně velký podnik v oblasti 

průmyslu (roční spotřeba elektřiny 2000 MWh, maximální zatížení 500 kW). Takto jsou ceny 

členěny v databázi Eurostatu a jsou uvedeny se zahrnutím všech daní. 
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5.1.4 Počet obyvatel 

Sledujeme-li spotřebu na straně domácností, je zřejmé, že důležitým faktorem 

ovlivňujícím výši spotřeby je počet obyvatel státu. Vývoj velikosti populace je popsán 

hodnotami uvedenými na webu Světové banky.  

5.1.5 Počet lidí v domácnosti 
Očekávaná determinanta spotřeby elektřiny v domácnostech je jistě i průměrný počet 

obyvatel v jedné domácnosti. Ve sledovaném období se tato hodnota však u všech 

sledovaných států liší velmi málo, proto tento jev není zahrnut v naší statistické analýze. 

Tabulka 8: Průměrný počet lidí v domácnosti v posledních letech [10] 

Průměrný počet lidí v domácnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR [obyvatel/domácnost] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Německo [obyvatel/domácnost] 2,1 2,1 2,1 2,1 2 2 2 

 

5.1.6 HDP 
Očekává se též závislost celkové spotřeby elektřiny na hrubém domácím produktu. Tomu 

odpovídají i výsledky práce s názvem Causality between Energy Consumption and GDP: 

Evidence from 30 OECD and 78 Non-OECD Countries. [23]  

Otázkou je, zda bude tato závislost (pozorovaná na hodnotách zveřejněných Eurostatem) 

zřejmá i v jednotlivých sektorech spotřeby elektřiny, které jsou sledovány, a jak moc budou 

závislosti vykazovat lineární vazbu. 

5.1.7 Přidaná hodnota průmyslu 
Závislost spotřeby elektrické energie sektoru průmyslu můžeme předpokládat větší 

ve vztahu k přidané hodnotě průmyslu (data jsou k dispozici na webu Eurostatu) než 

na celkovém HDP.  

5.1.8 Teplota 
Velmi výrazný vliv na spotřebu elektřiny má nepochybně teplota. Vazba závislosti 

spotřeby na teplotě je ovlivněna několika faktory, mezi něž patří především klimatické 

podmínky, způsob vytápění, využití tepla v průmyslu, účinnost vytápění atd. Státy jižní 

Evropy budou mít pravděpodobně vyšší spotřebu elektřiny v létě, kdy funguje klimatizace. 

Naopak severní státy, v nichž se topí elektrickou energií, budou mít vyšší spotřebu v zimě. 

Na území České republiky se prolínají oba vlivy, proto není snadné odhadnout vliv průměrné 

roční teploty na roční spotřebu elektřiny.  

Hodnoty teploty použité ve statistické analýze jsou vypočítány z průměrných denních 

teplot v meteorologické stanici hlavního města jednotlivých států. Pokud nejsou tato data 

k dispozici, jsou použity teploty z jiného města s preferencí měst s větší populací. Teploty se 

liší od průměrné roční teploty státu, jak ji udává například ČHMÚ, který tuto hodnotu počítá 

jako plošný průměr za celé území. Prvním důvodem volby průměrné roční teploty velkých 

měst, jako reprezentativního vzorku teploty států, je možná vyšší vypovídající hodnota 

z hlediska porovnávání spotřeby elektřiny – plošný průměr za celé území zahrnuje mimo jiné 

i teploty v horských oblastech, kde je spotřeba elektřiny oproti velkým městům zanedbatelná. 
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Druhým důvodem je fakt, že výpočet průměrné roční teploty v jednom místě je mnohem 

jednodušší a v některých státech na základě dostupných dat také jediný možný. Průměrné 

denní teploty jsou získány z webu projektu European Climate Assessment & Dataset. 

5.1.9 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
Odpadní teplo, které vzniká v tepelných elektrárnách a má již nízký potenciál pro výrobu 

elektřiny, lze dále využít. Tím se sníží spotřeba elektřiny v případech, kdy by se jinak teplo 

muselo vyrábět z elektrické energie. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla může mít 

nezanedbatelný vliv na celkovou spotřebu elektřiny. Ve statistické analýze využijeme data 

Eurostatu, která v procentech popisují podíl kombinované výroby elektřiny a tepla na spotřebě 

elektřiny brutto. 

5.2 Postup statistické analýzy 

5.2.1 Sledované kombinace determinant 
Základní úpravy dat byly provedeny v programu Microsoft Excel. Upravená data byla 

importována do statistického softwaru Statistica.  

Každý stát byl posuzován samostatně. Postupně byla pro kombinace celkové či dílčí 

spotřeby elektřiny a vybraných determinant provedena vícenásobná regrese. Pozorované 

kombinace popisuje následující tabulka: 

Tabulka 9: Determinanty tvořící kombinace proložené vícenásobnými regresemi 

Spotřeba elektřiny 

v domácnostech 

Spotřeba elektřiny 

v průmyslu Spotřeba elektřiny celkem 

HDP 

HDP (nebo přidaná hodnota 

průmyslu) HDP 

Průměrná roční teplota Průměrná roční teplota Průměrná roční teplota 

Kombinovaná výroba elektřiny 

a tepla 

Kombinovaná výroba elektřiny 

a tepla 

Kombinovaná výroba elektřiny 

a tepla 

Cena elektřiny v domácnostech Cena elektřiny v průmyslu Cena elektřiny v průmyslu 

Počet obyvatel   Cena elektřiny v domácnostech 

    Počet obyvatel 

Spotřeba elektřiny v dopravě Ostatní spotřeba elektřiny (jen v případě ČR) 

HDP HDP 

Průměrná roční teplota Průměrná roční teplota 

Počet obyvatel Počet obyvatel 

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

 

Tučně jsou zobrazeny vybrané sektory spotřeb elektřiny. Pod nimi jsou uvedeny 

determinanty, které mají k daným spotřebám patrný vztah závislosti a ze kterých jsou 

utvořeny všechny porovnávané kombinace. S výjimkou spotřeby v oblasti dopravy je v každé 

kombinaci zařazen HDP (případně přidaná hodnota průmyslu), jehož vliv je natolik zřejmý, 

že jeho zanedbání by vedlo k zavádějícím výsledkům. V sektoru dopravy jsou sledovány 

i kombinace bez HDP, jelikož má v tomto případě závislost spotřeby elektřiny na HDP 

pravděpodobně menší efekt. 
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Spotřeba elektřiny specifikovaná jako ostatní je sledována jen v případě ČR. Data 

pro tuto kategorii jsou získána z webu ERÚ (Energetický regulační úřad). Spotřeba je 

vypočtena jako součet spotřeb brutto těchto hospodářských sektorů: energetika, stavebnictví, 

zemědělství, služby a ostatní. 

5.2.2 Hledání statisticky významné vícenásobné regrese 

Dalším krokem analýzy je import dat z programu Microsoft Excel do statistického 

softwaru Statistica. Data náležící k jednotlivým státům jsou zkopírována do připravených 

buněk. Pomocí funkce Vícenásobná regrese je možné sledovat závislost vybrané spotřeby 

elektřiny a různých kombinací determinant podle tabulky 9. Chybějící data jsou funkcí 

ignorována.  

Rovnice hledaná analýzou vícenásobné regrese má obecně tvar: 

                          (5.1) 

V rovnici značí y hodnotu závislé proměnné (v našem případě spotřeby elektřiny), b0 je 

absolutním členem a ostatní koeficienty b jsou hledané závislosti jednotlivých determinant 

zde značených proměnnou x. Index n značí pořadí determinanty ve sledovaném souboru. 

Ukázkou výstupu programu Statistica je tabulka na následujícím obrázku. Jedná se 

o výsledek regresní analýzy celkové spotřeby elektřiny v ČR v závislosti na HDP a průměrné 

roční teplotě. 

 

Obrázek 15: Ukázka výstupu programu Statistica 

Pro účely v této práci realizovaného statistického zpracování potřebujeme znát 

následující hodnoty – N, b*, b a p-hodnota. N značí počet vzorků, které byly zahrnuty 

ve výpočtu. Počet let, kdy byla uvedena zároveň celková spotřeba elektřiny, HDP a průměrná 

roční teplota, je tedy v uvedeném případě 21. Dále uvedený koeficient b* je standardizovaný 

regresní koeficient. Slouží k porovnání relativního příspěvku každé nezávislé proměnné 

na velikosti závislé proměnné. V našem případě hodnota b* poukazuje na to, že HDP má 

výrazný vliv na velikost celkové spotřeby. Kladná hodnota znamená, že s velikostí HDP 

spotřeba elektřiny roste, záporné koeficienty mají opačný význam. Pro potřeby predikce je 

důležitý nestandardizovaný regresní koeficient b. V rovnici 5.1 uvedený člen b0 odpovídá 

hodnotě b absolutního členu vypsaného programem Statistica, b1 je v tomto případě rovno 

koeficientu b náležícímu HDP apod.  

Statistická významnost je vyjádřena pomocí p-hodnoty hypotézy. K popisu p-hodnoty je 

třeba uvést smysl hladiny významnosti testu hypotézy. Hladina významnosti odpovídá 

pravděpodobnosti, že se dopustíme chyby prvního druhu, což je taková chyba, kdy zamítneme 

nulovou hypotézu, která je správná. Nejnižší hladinu významnosti, na které zamítáme 

nulovou hypotézu, ukazuje právě p-hodnota. Jako nulovou hypotézu označme situaci, kdy 

sledovaná veličina nezávisí na velikosti některé z pozorovaných veličin, odpovídající 
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koeficient b je tedy rovný nule. Alternativní hypotéza je stav, kdy na velikosti sledovaného 

faktoru záleží, potom b nabývá nenulové hodnoty. Velikost hladiny významnosti je třeba 

zvolit. Následně porovnáme velikost p-hodnoty a hladiny významnosti. Pokud je p-hodnota 

menší nebo rovná hladině významnosti, zamítáme nulovou hypotézu. V ostatních případech 

nulovou hypotézu nezamítáme. [24] 

V našem případě je zvolena krajní hladina významnosti o velikosti 0,05 

(pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy je 5 %). Hodnota 0,05 bývá nejčastěji volenou 

hladinou významnosti. V programu Statistica se členy, které nabývají hodnot menších než 

právě 0,05, automaticky zobrazují červeným písmem.  

5.2.3 Realizace statistické analýzy 
Pro každou zemi je provedena analýza vybraných dat za účelem získání statisticky 

významných koeficientů b pro výše popsané kombinace závislé spotřeby elektřiny 

na nezávislých determinantách.  

V příloze jsou uvedeny ty sledované kombinace, v nichž p-hodnota všech determinant 

nabývá hodnot nižších než 0,5. Ostatní sestavy obsahují závislosti, jejichž popis je natolik 

statisticky nevýznamný, že nemají patřičnou vypovídající hodnotu a nejsou proto uvedena. 

Situaci dalšího statistického zpracování značně komplikuje nehomogenita jednotlivých 

pozorovaných zemí. V první řadě se jedná o velké klimatické rozdíly. V jižních zemích může 

vyšší průměrná roční teplota vést ke zvýšené spotřebě elektřiny vlivem vyšší potřeby 

klimatizace v letních měsících. Na druhé straně v severních zemích může být závislost 

opačná, ale výrazně vyšší než v podmínkách ČR. Další rozdíly může přinést struktura 

průmyslu, která ústí ve vyšší energetickou náročnost tvorby HDP. Některé země mají 

specifický vývoj spotřeby energií z dalších důvodů – například dostupná elektřina z levných 

zdrojů na Islandu.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že syntéza závislostí spotřeby elektřiny na jejích 

determinantách za účelem zvýšení přesnosti může být kontraproduktivní. Z důvodu malého 

množství dat pro jednotlivé státy je však na místě pokusit se využít potenciál dat z více zemí. 

V další části práce se proto zaměříme na spotřebu elektřiny v ČR a pokusíme se ji porovnat se 

státy, které jsou klimaticky a velikostí spotřeby elektřiny na obyvatele nejvíce podobné 

podmínkám v ČR. 

5.3 Analýza spotřeby elektřiny v ČR 
V tabulce 10 jsou uvedeny všechny statisticky signifikantní kombinace (p-hodnota 

jednotlivých determinant je nižší než hladina významnosti, tj. 0,05) spotřeby elektřiny a jejích 

determinant. V programu Statistica si také můžeme nechat zobrazit koeficient dílčí korelace 

R, který vypovídá o těsnosti lineární vazby mezi veličinami. Může nabývat hodnot od -1 do 1. 

Menší hodnoty R v absolutní hodnotě značí slabší míru linearity. R menší než 0 poukazuje 

na záporný vztah mezi veličinami, kladný koeficient korelace potom znamená pozitivní 

závislost.  

Sledované typy spotřeby elektřiny téměř vždy závisely na velikosti HDP, a to s velmi nízkou 

p-hodnotou. Jediný sektor, který nedisponoval statisticky významnou determinantou, v jejímž 

případě bychom mohli zamítnout nulovou hypotézu, je spotřeba v oblasti dopravy.  
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Další zajímavý výsledek je, že spotřeba v průmyslu na našem území je, dle použité statistické 

analýzy, lineárně více závislá na HDP než na přidané hodnotě průmyslu. 

 

Tabulka 10: Statisticky významné závislosti vícenásobné regrese pro ČR 

Spotřeba průmysl b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b R p-hodn. 

N = 12             

Abs. člen     11056,01 2256,521 - 0,000624 

HDP 0,841838 0,170678 1,51838E-07 3,07842E-08 0,841838 0,000594 

N = 11       

Abs. člen   13592,13 1926,767 - 0,000060 

Průmysl přid. hodnota 0,827852 0,186982 3,49882E-07 7,90259E-08 0,827852 0,001653 

Spotřeba domácnosti b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b R p-hodn. 

N = 22             

Abs. člen     9,072152E+09 1,826728E+09 - 0,000074 

HDP 0,507952 0,192612 7,417526E-02 2,812671E-02 0,507952 0,015801 

Spotřeba ostatní b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b R p-hodn. 

N = 11             

Abs. člen   
1,927297E+10 1,186837E+09 - 0,000000 

HDP 0,926727 0,125245 1,179088E-01 1,593517E-02 0,926727 0,000041 

Spotřeba celkem b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b R p-hodn. 

N = 21             

Abs. člen     1,883679E+11 2,837609E+10 - 0,000004 

HDP 1,073619 0,046038 4,481150E-01 1,921554E-02 0,984728 0,000000 

Teplota -0,109280 0,042472 -7,660186E+08 2,977146E+08 -0,529415 0,019752 

Počet obyvatel -0,239727 0,045484 -1,436070E+04 2,724701E+03 -0,787627 0,000062 

N = 21             

Abs. člen     3,479856E+10 1,732064E+09 - 0,000000 

HDP 0,959128 0,064919 4,003277E-01 2,709625E-02 0,959128 0,000000 

N = 21             

Abs. člen     1,674235E+11 3,113950E+10 - 0,000041 

HDP 1,045477 0,051228 4,363689E-01 2,138176E-02 0,979068 0,000000 

Počet obyvatel -0,218359 0,051228 -1,308066E+04 3,068760E+03 -0,708758 0,000468 

 

Na obrázku 16 se nachází graf vývoje celkové spotřeby elektřiny dle skutečných dat 

a několik modelových průběhů vytvořených na základě hodnot získaných statistickou 

analýzou dat. Je zřejmé, že v některých chvílích modely nabývají vysokých odchylek. Jedná 

se především o výrazné, málo časté události – transformace hospodářství, politická nestabilita 

a světová hospodářská krize. Jenom na základě statistické analýzy, která je navíc založena 

na malém množství dat, není možné takové jevy postihnout.  
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Obrázek 16: Skutečná a modelová celková spotřeba elektřiny 

5.4 Analýza států podobných spotřebou elektřiny ČR 

5.4.1 Výběr států 
Státy, které mohou mít podobné závislosti spotřeby elektřiny na jednotlivých 

determinantech, je třeba obezřetně vybrat. Jako určující parametry jsou zvoleny průměrná 

roční teplota a spotřeba elektrické energie na obyvatele. 

Sledovány byly hodnoty průměrné roční teploty použité při statistické analýze, tzn. 

od roku 1990 do roku 2011. V této práci považujme za klimaticky blízké ty státy, jejichž 

nejnižší a nejvyšší průměrná roční teplota se v tomto období nacházela v rozmezí daném 

nejnižší průměrnou roční teplotou ČR (Klementinum) sníženou o 1,5 °C a nejvyšší 

průměrnou roční teplotou ČR zvýšenou o 1,5 °C. Hodnota 1,5 °C byla vybrána proto, aby 

rozmezí zahrnovalo dostatečný počet států klimaticky blízkých. 

Ze zemí s podobnou průměrnou roční teplotou byly dále vyřazeny ty státy, jejichž 

spotřeba elektřiny na obyvatele je výrazně jiná než v případě ČR. Za státy spotřebou málo 

podobné ČR považujeme ty země, které měly dle dat Světové banky v roce 2010 spotřebu 

na obyvatele nižší, než byla poloviční spotřeba ČR, případně víc než o polovinu zvýšenou. 

 Ze sledovaných států po tomto výběru zůstávají následující země, které mohou mít 

podobně působící závislosti: Česká republika, Dánsko, Irsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, 

Republika Makedonie, Slovinsko, Slovensko, Spojené království a Švýcarsko. 

5.4.2 Analýza vybraných států 

Pokusme se nyní zpřesnit výsledky závislostí spotřeby elektřiny na jejích determinantech. 

Ze sledovaných kombinací se jako nejlepší vzorek jeví závislost celkové spotřeby elektřiny 

na HDP. V tomto případě byla p-hodnota téměř vždy zanedbatelně malá. Aby byla zřejmá 

lineární těsnost této závislosti, je vypsán i korelační koeficient, který je ve sledovaných 

případech velmi blízký číslu 1, což naznačuje velmi silnou lineární vazbu. 
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Tabulka 11: Koeficienty závislosti spotřeby elektřiny na HDP 

  ČR Dánsko Irsko Německo Nizozemí Rakousko 

b0 3,48E+10 2,26E+10 5,9E+09 2,4E+11 1,223E+10 2,585E+09 

b 0,40033 0,07769 0,16444 0,16800 0,24170 0,29440 

R 0,95913 0,89479 0,99601 0,89579 0,99121 0,98714 

              

  Slovinsko Slovensko Rep. Makedonie Švýcarsko Spoj. království Aritm. průměr 

b0 5,073E+09 2,4E+10 1,4E+09 1,11E+10 2,122E+11 5,298E+10 

b 0,33721 0,09136 1,31527 0,17771 0,09222 0,22443 

R 0,94823 0,56522 0,82415 0,96244 0,92192   

 

 I přes snahu vybrat státy s podobnými závislostmi, a přesto, že byla sledována jen 

statisticky nejvýznamnější závislost s vysokým korelačním koeficientem, jsou evidentní 

značné rozdíly v koeficientech b popisujících proloženou křivku.  

Obrázek 17 znázorňuje modely spotřeby elektřiny vypočítané z HDP na základě 

koeficientů b. Model vytvořený na základě hodnot získaných aritmetickým průměrem 

z analýz států, které jsou klimaticky a spotřebou na obyvatele podobné ČR, je jasně velmi 

odchýlen od modelu vytvořeném na základě historických dat platících právě pro ČR.  

Podíváme-li se ještě například na model vycházející ze slovenských dat, vidíme, že tento 

trend je vzdálen skutečným hodnotám jak tvarově, tak i posunutím. 

Nyní je zřejmé, že podobnost klimatu a velikosti spotřeby elektřiny na obyvatele sama 

o sobě nezaručuje podobný vývoj spotřeby na tolik, aby se lišil jen na základě velikosti HDP.  

Jednotlivé změny pozorovaných determinant jsou často v rámci sledovaného období 

a státu pravděpodobně příliš malé na to, aby se významně projevily ve statistické analýze. 

Naproti tomu při porovnání států jsou v těchto faktorech rozdíly velké. Výrazné odchylky 

mezi zeměmi také mohou být způsobeny dalšími nesledovanými veličinami, jako je struktura 

hospodářství, vlastní spotřeba elektráren a jiné. 

 

Obrázek 17: Modely pro spotřebu elektřiny počítanou z HDP 
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5.5 Výběr dat všech analyzovaných států 

5.5.1 Analyzované státy 
Státy, na nichž byla provedena statistická analýza, byly následující: Belgie, Bulharsko, 

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Republika Makedonie, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 

Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. To je celkem 32 států. 

Bohužel však nebylo ke všem státům nalezeno dostatečné množství dat popisujících 

jednotlivé determinanty. Zde jsou státy, k nimž bylo nalezeno méně než 5 dat týkajících se  

- průměrné roční teploty: Belgie, Bulharsko, Irsko, Maďarsko a Malta (5 států), 

- ceny elektřiny pro domácnosti či průmysl: Republika Makedonie, Švýcarsko, 

Slovensko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Island a Chorvatsko (9 států), 

- kombinované výroby elektřiny a tepla: Republika Makedonie, Švýcarsko, Island 

a Chorvatsko (4 státy), 

- přidané hodnoty průmyslu: Řecko (1 stát). 

5.5.2 Statisticky významné výstupy 
Přes různorodou spotřebu všech evropských států mohou být některé významné závislosti 

zřejmé. V tabulce 12 a 13 jsou zobrazeny kombinace, ve kterých jsou determinanty 

na základě p-hodnoty označitelné jako statisticky významné. Jsou použity tyto dříve nepoužité 

zkratky: PPH (průmysl přidaná hodnota), KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), 

CEP (cena elektřiny pro průmysl), CED (cena elektřiny pro domácnosti) a PO (počet 

obyvatel). 

V závorce u jednotlivých veličin je znaménko, které určuje pozitivní (+), či negativní (-) 

závislost.  

Tabulka 12: Statisticky významné závislosti v sektoru průmyslu a dopravy 

Spotřeba v sektoru 

průmyslu 

Počet statisticky 

významných závislostí 

Spotřeba v sektoru 

dopravy 

Počet statisticky 

významných závislostí 

PPH (+) 17 PO (+) 17 

PPH (+), teplota (-) 1 PO (-) 7 

PPH (+), KVET (-) 1 HDP (+) 10 

PPH (+), KVET (+) 1 HDP (-) 9 

PPH (-), CEP (+) 1 HDP (+), PO (+) 2 

HDP (+) 12     

HDP (+) teplota (-) 1 

 

  

HDP (+), CEP (-) 1 

 

  

 

V první části tabulky 12 popisující závislosti spotřeby v průmyslu vyčnívá především 

přidaná hodnota průmyslu se 17 výskyty významné statistické závislosti. Dále ještě následuje 

hojně zastoupená statisticky signifikantní závislost na HDP. Takový výsledek není 

překvapivý. Budeme-li schopni předpovědět dostatečně kvalitně přidanou hodnotu průmyslu, 
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je pravděpodobně možné získat přesnější výsledky spotřeby elektřiny průmyslem než 

při dobrém odhadu vývoje HDP.  

Zajímavější výsledky poskytuje přehled závislostí spotřeby v sektoru dopravy. Samotný 

HDP vykazoval téměř stejný počet pozitivních i negativních závislostí. Lze tedy konstatovat, 

že závislost spotřeby elektřiny v dopravě na HDP nebyla prokázána. Naopak závislost 

spotřeby elektřiny na počtu obyvatel byla častěji pozitivní (17) než negativní (7). Na základě 

tohoto výsledku se proto počet obyvatel zdá být pro spotřebu elektřiny v sektoru dopravy 

určující či alespoň nezanedbatelný. 

Tabulka 13: Statisticky významné závislosti v sektoru domácností a celkové spotřeby 

Spotřeba v sektoru 

domácností 

Počet statisticky 

významných 

závislostí 

Celková spotřeba 

Počet statisticky 

významných 

závislostí 

HDP (+) 26 HDP (+) 28 

HDP (+), PO (+) 7 HDP (+), PO (+) 9 

HDP (+), KVET (+) 1 HDP (+), PO (-) 5 

HDP (+), teplota (-) 2 HDP (-), PO (+) 1 

HDP (+), CED (-) 2 HDP (+), teplota (-) 3 

HDP (+), PO (-) 5 HDP (+), KVET (-) 1 

HDP (-), CED (+) 1 HDP (+), KVET (+) 1 

HDP (+), KVET (-) 1 HDP (+), CED (+) 1 

HDP (+), PO (+), teplota (+) 1 HDP (+), PO (+), teplota (-) 1 

HDP (-), PO (+), teplota (-) 1 HDP (+), PO (-), KVET (+) 1 

HDP (+), PO (+), teplota (-) 1 HDP (+), CED (+), CEP (-) 2 

    HDP (+), teplota (-), PO (-) 3 

    
HDP (+), CED (+), CEP (-), 

teplota (-) 
1 

 

Dle výstupů statistické analýzy je spotřeba elektřiny v sektoru domácností významně 

determinována velikostí HDP. Vliv počtu obyvatel už není tolik zřejmý. Kombinace HDP 

a počtu obyvatel vykazovala pro obě veličiny v 7 případech pozitivní závislost. V jiných 

5 zemích však počet obyvatel dle statistické analýzy na rozdíl od HDP snižoval spotřebu 

elektřiny. 

Celková spotřeba elektřiny měla ze všech pozorovaných sektorů nejčastější signifikantní 

závislost na HDP. Podobně jako v případě domácností se projevil vliv počtu obyvatel. 

Pozitivní závislosti byly ve výsledcích reprezentovány 9 zeměmi a negativní závislosti 

5 zeměmi. Dále se zde nacházejí dvakrát kombinace, které byly jako významné zobrazeny 

ve 3 případech. V obou kombinacích figuruje teplota, která s rostoucí hodnotou způsobuje 

snížení celkové spotřeby elektřiny. 

 

  



39 

 

6 Využití výsledků analýzy pro dlouhodobou predikci 

spotřeby elektřiny 

6.1 Predikce hlavních determinant 
Aby bylo možné využít znalosti závislostí spotřeby elektřiny na jejích hlavních 

determinantách, je třeba mít k dispozici data, která popisují odhad vývoje těchto determinant 

v budoucnosti s dostatečnou přesností. Tyto podklady můžeme získat na základě vlastní 

analýzy a vypracování predikce, nebo lze využít předpovědi skupin, které se vývojem 

jednotlivých faktorů zabývají. 

6.1.1 Prognóza HDP 
Respektovanou institucí, která se mimo jiné zabývá předpovědí vývoje HDP, je Česká 

národní banka (ČNB). Predikční tým tvoří především střednědobé výhledy změn ekonomiky, 

které mohou být kvalitním základem pro dlouhodobé predikce. Jedná se, podobně jako 

u předpovědi spotřeby elektřiny, o delší proces, který trvá asi měsíc. Opět se využívá více 

predikčních metod jako je expertní odhad, metoda scénářů a další. [25] 

Existují i jiné instituce a firmy, které se předpovědí HDP zabývají. Příkladem může být 

společnost Patria Finance a.s., která na svých webových stránkách uvádí i dlouhodobý výhled 

vývoje HDP. [26] 

Přesnější predikci spotřeby elektřiny v průmyslu nám může umožnit odhad budoucí 

přidané hodnoty tohoto sektoru. K tomu je třeba znát trendy ve struktuře hospodářství. 

6.1.2 Předpověď průměrné roční teploty 
Změnami klimatu se zabývá velké množství odborných prací. Ačkoliv z dlouhodobého 

pohledu má teplota rostoucí charakter (viz například analýza ČHMÚ [27]), odhadnout 

průměrnou roční teplotu konkrétního roku je prakticky nemožné. Informace o velikosti 

historických teplot jsou nepostradatelné pro predikci spotřeby na jednotlivé měsíce a dny 

v roce. 

6.1.3 Výhled podílu KVET na výrobě elektřiny 
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je jedna z oblastí elektroenergetiky, která je 

zakomponována ve Státní energetické koncepci. Díky tomu je KVET podporována 

legislativou za účelem dosažení vytyčených hodnot. Lze odhadovat, že v reakci na regulaci 

státu se bude KVET vyvíjet tak, aby bylo splněno očekávání koncepce. 

6.1.4 Prognóza struktury zdrojů a cen elektřiny 

V práci vycházíme z předpokladu, že nedostatek zdrojů a ekonomická náročnost jejich 

získávání se promítne v ceně elektřiny. Cena pak závisí na množství faktorů. Kromě ceny 

primárních zdrojů elektřiny je to v poslední době významná složka pokrývající příspěvek 

na dotace OZE. 

6.1.5 Populační vývoj 

Prognóza vývoje počtu obyvatel může být vytvořena na základě znalosti historického 

vývoje porodnosti, migrace, průměrného věku dožití a dalších statistických dat. Modely 

mohou být vytvořeny metodou scénářů nebo pravděpodobnostního modelu. Ukázkou takové 
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predikce může být zpráva uvedena na webu Ministerstva financí ČR s názvem Prognóza 

populačního vývoje České republiky na období 2008 – 2070. [28] 

 

6.2 Aplikace predikovaných dat 
Máme-li k dispozici predikce jednotlivých determinant, můžeme je využít v regresních 

rovnicích za účelem předpovědi spotřeby elektřiny. Z obrázku 16 je zřejmé, že žádná z rovnic 

vícenásobné lineární regrese, které obsahují koeficienty vytvořené přímo na základě 

prokládaných dat, nepostihuje některé situace, například světovou hospodářskou krizi. Navíc 

s vědomím, že regresní rovnice jsou vytvořené na základě statistické analýzy pouze malého 

množství dat, je možné konstatovat, že taková předpověď nemusí být dostačující pro účely 

tvorby predikce.  

Uplatnit statistickou analýzu tak můžeme buď jako hrubý předpoklad vývoje spotřeby 

elektřiny, ale spíše jako možný základ před dalším zpracováním a využitím dalších 

predikčních metod (analýza dopadu trendů, apod.). 
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7 Závěr 
Již v prvních částech této práce se vývoj spotřeby elektřiny ukazuje jako značně 

komplexní problematika. Je ovlivněn celou řadou různých technických i netechnických 

faktorů. Z těch technických lze jako nejzásadnější vliv považovat míru elektrifikace. Tento 

činitel se už v první polovině 20. století prolínal s růstem možností využití elektřiny 

a rozvojem zemí a postupně ztrácel na našem území rozhodující význam. V historických 

hodnotách spotřeby se hlavně v období 70. let nepochybně projevily i politické intervence. 

Po zavedení tržních principů se opět posunulo těžiště determinant spotřeby elektřiny, a to 

především do oblasti ekonomických ukazatelů. Mimoto se na našem území méně významně, 

ale nezanedbatelně, dále projevují některé, z hlediska ročního odběru elektřiny, málo 

proměnlivé okolnosti, mezi něž můžeme počítat například průměrnou roční teplotu, počet 

obyvatel nebo úsporná opatření, jako je například kombinovaná výroba elektřiny a tepla. 

Na základě kapitoly 3 je možné konstatovat, že podobná situace panuje i v dalších 

evropských zemích, ačkoliv některé se v důsledku specifických situací lehce vymykají. Patří 

sem například Island s velkým potenciálem obnovitelných zdrojů energie. Při pozorování 

spotřeby v neevropských zemích se můžeme setkat s extrémy typu Haiti, kde je velmi malá 

míra elektrifikace, nebo Jižní Koreou, která patří mezi nově industrializované země 

vyznačující se obrovským hospodářským růstem v posledních desetiletích, který se promítl 

i do spotřeby elektřiny. 

V úvodu této práce byla popsána důležitost vytváření prognóz vývoje spotřeby elektřiny, 

kam patří mimo jiné udržitelnost kontinuity její dodávky. Kapitola 4 nastiňuje problematiku 

predikcí na úrovni krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé prognózy.  

Statistická analýza, jejímž cílem bylo postihnout vliv jednotlivých determinant spotřeby 

elektřiny, byla realizována pomocí programu Statistica. Největší pozornost pak byla věnována 

výsledkům týkajícím se ČR (viz například tabulka 10). Jako nejvýznamnější se ukázala 

závislost celkové spotřeby elektřiny na HDP. Lineární závislosti získané pomocí vícenásobné 

regrese však někdy odporovaly předpokladům (s rostoucím počtem obyvatel spotřeby 

elektřiny klesala, apod.), což může poukazovat na nepřesnost analýzy danou malým 

množstvím dat, případně na nevhodnost lineárního proložení jednotlivých závislostí. Pomocí 

rovnic vícenásobné regrese pak byly vytvořeny modely, které mají určit velikost spotřeby 

elektřiny na základě hodnot různých determinant. Jelikož byly vytvořeny na základě velikosti 

skutečné spotřeby, jejich přesnost mohou lépe prověřit až následující roky. Zatím je pouze 

zřejmé, že výrazné události ve vývoji spotřeby tyto modely nepostihují. 

Následně byl proveden pokus syntézy výsledků států, které jsou v některých ohledech 

nejvíce podobné ČR. Ukázalo se, že navzdory podobnosti klimatické i velikosti spotřeby 

elektřiny na obyvatele, jsou výsledky statistické analýzy pro tyto země natolik rozdílné, že 

jejich znalost jednoduše nelze aplikovat za účelem zvýšení přesnosti predikce pro ČR. 

Na základě analýzy dalších evropských států byla vytvořena tabulka, která znázorňuje 

vliv statisticky signifikantních determinant spotřeby elektřiny. Jelikož zahrnuje daleko větší 

množství dat, než analýza pouze pro ČR, může odhalit některé účinky sledovaných faktorů, 

které se v důsledku působení různých okolností na vybraných datech pro ČR neprojevily. 

Výsledky jsou pak zobrazeny v tabulce 12 a 13. 
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Kapitola 6. je věnována možnosti využít informace ze statistické analýzy pro predikci 

spotřeby elektřiny. Taková předpověď samozřejmě velmi závisí na prognózách jednotlivých 

ovlivňujících faktorů. Proto je nutné mít k dispozici co možná nejkvalitnější předpovědi 

těchto determinant. Na jejich základě a se znalostí výsledků statistické analýzy je potom 

možné vytvořit predikci spotřeby elektřiny, která sice sama o sobě nemusí být dostatečně 

přesná pro některé její aplikace, avšak může být základem pro další zpracování a využití 

jiných prognostických metod. S tímto vědomím je evidentní, že tato práce nemá ambice být 

návodem na vytvoření plnohodnotné dlouhodobé predikce spotřeby elektřiny, nýbrž má 

poukázat na možnosti využití statistických metod v této oblasti a čtenáře spíše jen uvést 

do problematiky spotřeby elektrické energie a její předpovědi. 
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Přílohy 

Příloha A 
Příloha A je uvedena na přiloženém disku v souboru Priloha.xlsx (Priloha.ods). Jejím 

obsahem je soubor dat vztahující se k analyzovaným státům a zahrnující například spotřebu 

elektrické energie pro různé sektory, HDP, počet obyvatel a další faktory úzce spojené se 

spotřebou elektřiny. Dále jsou zde uvedeny statistické výstupy, ve kterých p-hodnota všech 

pozorovaných determinant byla vyšší než 0,5. Ostatní závislosti mají ze statistického hlediska 

příliš nízkou vypovídající hodnotu. 

Příklad zpracování dat pro ČR: 

Ukázka přílohy uvedené na disku 1: Popis hlavních determinant spotřeby elektřiny v ČR 
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1990 5,79E+10 9,62E+09     6,42 10333355 5,58E+10 2,33E+10 11,40         

1991 5,42E+10 9,87E+09     6,32 10308578 4,93E+10 1,68E+10 10,08         

1992 5,24E+10 1,03E+10     6,54 10319123 4,91E+10 1,79E+10 11,43         

1993 5,2E+10 1,14E+10     8,17 10329855 4,91E+10 1,59E+10 10,51         

1994 5,36E+10 1,32E+10     7,98 10333587 5,05E+10 1,64E+10 11,93         

1995 5,65E+10 1,49E+10     7,87 10327253 5,37E+10 1,81E+10 10,91         

1996 5,91E+10 1,6E+10     8,08 10315241 5,61E+10 2,02E+10 9,23         

1997 5,83E+10 1,55E+10     7,92 10304131 5,56E+10 1,9E+10 10,71         

1998 5,77E+10 1,45E+10     7,66 10294373 5,55E+10 1,81E+10 11,41         

1999 5,65E+10 1,4E+10     7,67 10283860 5,64E+10 1,83E+10 11,39         

2000 5,85E+10 1,38E+10 2,34E+09 1,89E+10 6,80 10272322 5,88E+10 1,96E+10 11,96 0,1272 0,0569     

2001 6,02E+10 1,42E+10 2,12E+09 1,99E+10 6,61 10236491 6,06E+10 1,92E+10 10,68 0,1379 0,0578   2,6E+10 

2002 6,01E+10 1,41E+10 2,15E+09 2,06E+10 6,39 10204853 6,19E+10 1,97E+10 11,42 0,1516 0,063 17,1 2,61E+10 

2003 6,19E+10 1,45E+10 2,21E+09 2,06E+10 6,14 10207362 6,43E+10 1,96E+10 11,24 0,1529 0,061   2,73E+10 

2004 6,49E+10 1,45E+10 2,2E+09 2,24E+10 6,14 10216016 7,19E+10 2,36E+10 10,89 0,1587 0,0602 16,4 2,77E+10 

2005 6,35E+10 1,47E+10 2,18E+09 2,31E+10 6,07 10235828 6,73E+10 2,19E+10 10,88 0,1566 0,0713 16,8 2,81E+10 

2006 6,68E+10 1,52E+10 2,2E+09 2,36E+10 5,84 10269134 7,69E+10 2,65E+10 11,28 0,1694 0,087 15,1 2,77E+10 

2007 6,71E+10 1,46E+10 2,29E+09 2,42E+10 5,60 10334160 8,13E+10 2,83E+10 12,1 0,1783 0,093 13 2,9E+10 

2008 6,74E+10 1,47E+10 2,13E+09 2,43E+10 5,61 10424336 8,38E+10 3,02E+10 11,7     14,2 2,93E+10 

2009 6,41E+10 1,47E+10 2,07E+09 2,18E+10 5,49 10487178 8,01E+10 2,72E+10 11,4     13,4 2,88E+10 

2010 6,65E+10 1,5E+10 2,2E+09 2,26E+10 5,23 10519792 8,2E+10 2,88E+10 10     14,2 2,91E+10 

2011   1,42E+10 2,25E+09 2,31E+10   10546000 8,36E+10   11,6       2,89E+10 
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Ukázka přílohy uvedené na disku 2: Výstup statistické analýzy 

Spotřeba průmysl             

N = 11 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,36E+04 1,93E+03 7,05E+00 5,96E-05 

Průmysl přidaná hodnota 8,28E-01 1,87E-01 3,50E-07 7,90E-08 4,43E+00 1,65E-03 
              

N = 12 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,11E+04 2,26E+03 4,90E+00 6,24E-04 

HDP 8,42E-01 1,71E-01 1,52E-07 3,08E-08 4,93E+00 5,94E-04 

              

N = 8 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,58E+03 1,84E+04 8,60E-02 9,35E-01 

HDP 1,17E+00 7,75E-01 1,89E-07 1,25E-07 1,51E+00 1,91E-01 

CHP 5,75E-01 7,75E-01 4,62E+02 6,23E+02 7,41E-01 4,92E-01 
 

Spotřeba domácností             

N = 22 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,42E+10 5,59E+09 2,53E+00 2,02E-02 

HDP 5,51E-01 1,98E-01 8,04E-02 2,89E-02 2,78E+00 1,19E-02 

Teplota -1,91E-01 1,98E-01 -4,94E+08 5,13E+08 -9,64E-01 3,47E-01 
  

            

N = 22 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     7,87E+10 4,28E+10 1,84E+00 8,27E-02 

HDP 7,25E-01 2,23E-01 1,06E-01 3,26E-02 3,25E+00 4,47E-03 

Počet obyvatel -3,30E-01 2,18E-01 -6,30E+03 4,15E+03 -1,52E+00 1,46E-01 

Teplota -2,28E-01 1,93E-01 -5,90E+08 5,00E+08 -1,18E+00 2,53E-01 
  

            

N = 22 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     6,64E+10 4,20E+10 1,58E+00 1,30E-01 

HDP 6,58E-01 2,18E-01 9,60E-02 3,18E-02 3,02E+00 7,10E-03 

Počet obyvatel -2,98E-01 2,18E-01 -5,69E+03 4,16E+03 -1,37E+00 1,88E-01 
              

N = 22 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     9,07E+09 1,83E+09 4,97E+00 7,43E-05 

HDP 5,08E-01 1,93E-01 7,42E-02 2,81E-02 2,64E+00 1,58E-02 
 

Spotřeba doprava             

N = 5 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     -9,25E+03 1,16E+04 -7,99E-01 5,08E-01 

Teplota 6,57E-01 3,94E-01 1,10E+02 6,58E+01 1,67E+00 2,38E-01 

Počet obyvatel 3,38E-01 3,94E-01 9,99E-04 1,17E-03 8,57E-01 4,82E-01 
 

Ostatní spotřeba             

N = 11 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,93E+10 1,19E+09 1,62E+01 5,65E-08 

HDP 9,27E-01 1,25E-01 1,18E-01 1,59E-02 7,40E+00 4,11E-05 
 

Spotřeba celkem             

N = 21 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,88E+11 2,84E+10 6,64E+00 4,19E-06 

HDP 1,07E+00 4,60E-02 4,48E-01 1,92E-02 2,33E+01 2,40E-14 

Teplota -1,09E-01 4,25E-02 -7,66E+08 2,98E+08 -2,57E+00 1,98E-02 

Počet obyvatel -2,40E-01 4,55E-02 -1,44E+04 2,72E+03 -5,27E+00 6,25E-05 
  

            

N = 21 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     3,48E+10 1,73E+09 2,01E+01 2,93E-14 

HDP 9,59E-01 6,49E-02 4,00E-01 2,71E-02 1,48E+01 7,18E-12 
              

N = 21 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     3,98E+10 5,10E+09 7,80E+00 3,53E-07 

HDP 9,71E-01 6,59E-02 4,05E-01 2,75E-02 1,47E+01 1,71E-11 

Teplota -6,84E-02 6,59E-02 -4,80E+08 4,62E+08 -1,04E+00 3,13E-01 
              

N = 21 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,67E+11 3,11E+10 5,38E+00 4,14E-05 

HDP 1,05E+00 5,12E-02 4,36E-01 2,14E-02 2,04E+01 6,79E-14 

Počet obyvatel -2,18E-01 5,12E-02 -1,31E+04 3,07E+03 -4,26E+00 4,68E-04 
              

N = 21 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     -6,05E+10 1,39E+11 -4,36E-01 6,68E-01 

Počet obyvatel 1,95E-01 2,25E-01 1,17E+04 1,35E+04 8,67E-01 3,97E-01 
              

N = 21 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     1,61E+10 2,01E+10 8,02E-01 4,59E-01 

HDP 1,44E+00 4,34E-01 4,54E-01 1,37E-01 3,32E+00 2,10E-02 

KVET 6,23E-01 4,34E-01 9,75E+08 6,80E+08 1,43E+00 2,11E-01 
              

N = 8 b* Sm. chyba z b* b Sm. chyba z b t(2) p-hodn. 

Abs. člen     3,38E+10 3,47E+09 9,73E+00 6,25E-04 

HDP 9,34E-01 2,99E-01 3,73E-01 1,19E-01 3,13E+00 3,52E-02 

Cena domácnosti 2,18E-01 2,63E-01 4,36E+10 5,26E+10 8,29E-01 4,54E-01 

Cena průmysl -1,81E-01 2,07E-01 -4,21E+10 4,82E+10 -8,73E-01 4,32E-01 

 


