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K čemu jsou využívány údaje 
o průměrných teplotách z ČHMÚ  

 
Na základě dohody mezi ČPS a plynárenskými distribučními společnostmi zajišťuje ČPS od 
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) údaje o průměrných denních teplotách na 
území ČR. Tyto údaje jsou zveřejňovány na webových stránkách ČPS a přebírány 
plynárenskými distribučními společnostmi za účelem výpočtu vážené teploty plynu pro 
stanovení koeficientů na přepočet dodávek zemního plynu z objemových jednotek (m3) na 
energetické jednotky v souladu vyhláškou č. 108/2011 Sb. a metodikou podle TPG 901 01. 
Přepočtené hodnoty jsou podkladem pro fakturaci zákazníkům, kteří mají instalováno 
neprůběhové měření spotřeby zemního plynu bez přepočtu hodnot (měření typu „C“) 
a plynoměr je umístěn vně objektu. 
 
Údaje o průměrných denních teplotách od ČHMÚ jsou i jedním z podkladů při zpracování 
typových diagramů dodávek zemního plynu. V ČR je více než 2,5 milionu odběrních míst 
koncových zákazníků typu domácnosti, maloodběr a střední odběr, kteří mají instalováno 
neprůběhové měření spotřeby zemního plynu bez přepočtu hodnot (měření typu „C“). Odečet 
spotřeby zemního plynu je u této skupiny zákazníků prováděn 1x ročně. Z tohoto důvodu 
nejsou k dispozici údaje o průběhu denní spotřeby, které jsou pro provozování plynárenské 
sítě a potřeby obchodování se zemním plynem nezbytné. Tato absence možnosti průbě-
hového měření u  uvedené skupiny zákazníků je nahrazována prostřednictvím typových 
diagramů dodávek zemního plynu (TDD). TDD vyjadřují modelový průběh spotřeby různých 
typů odběratelů v čase, zohledňují rozdílnou spotřebu v průběhu roku a obsahují hodinové 
číselné řady pro všech 365 (resp. 366) dní v roce. TDD byly vytvořeny na základě skuteč-
ných měření u reprezentativní skupiny zákazníků (cca 1000 míst), jsou platné jednotně pro 
celou plynárenskou soustavu v ČR a jsou každý rok aktualizovány. 

 
TDD využívají zejména: 
 

 obchodníci se zemním plynem pro predikci spotřeby plynu a stanovení výše záloh, 

 OTE pro vyhodnocení a zúčtování odchylek, 

 provozovatelé distribučních soustav pro plánování roční spotřeby, rozložení fakturace 
skutečné spotřeby do jednotlivých měsíců (použití např. při změně ceny), přiřazení třídy 
TDD k odběrním místům podle uzavřených smluv a stanovení náhradní hodnoty 
spotřeby zemního plynu při změně dodavatele nebo při nedostupnosti měřidla pro 
fyzický odečet. 

 
Přehled jednotlivých tříd TDD a jejich přiřazení podle typu využití odběrného místa je 
uvedeno v příloze č. 12 vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem. 
 
TDD zveřejňuje na svých webových stránkách společnost OTE a.s., která zajišťuje činnosti 
operátora trhu s energiemi.  
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Jedná se o dva typy TDD:  
 

 normalizovaný TDD, který znázorňuje posloupnost relativních podílů jednotlivých 
denních odběrů plynu skupiny zákazníků, definované třídou TDD, na plánované roční 
spotřebě v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek, 
přičemž normální klimatické podmínky je třicetiletý aritmetický průměr, stanovený z prů-
měrných denních teplot vzduchu za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu 
z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ, položených v nadmořské výšce do 700 m n. m., 
kdy posledním dnem třicetiletého období je 31. prosinec kalendářního roku období, za 
které se normální klimatické podmínky stanovují; toto období stanovuje OTE a aktua-
lizuje jej alespoň jednou za 5 let, 

 přepočtený TDD, kterým je normalizovaný TDD přepočtený na skutečné klimatické 
podmínky za plynárenský den, přičemž skutečné klimatické podmínky je průměr 
skutečných denních teplot vzduchu na území České republiky pro jednotlivé obchodní 
dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického 
ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m. 
 
 

Zdroj: Technický odbor ČPS 
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