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Terminologie a použité zkratky

Harmonogram zavedení podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy: tyto podmínky
budou provozovatelem přenosové soustavy zavedeny od 1. 4. 2019, s cílem poskytnout v
této lhůtě, tj. od schválení podmínek ERÚ do 31. 3. 2019, účastníkům trhu s elektřinou
přiměřenou dobu pro jejich přizpůsobení.

1 Terminologie a použité zkratky
Použité termíny
Certifikační měření

Kontrolní měření předcházející vystavení Certifikátu PpS,
jehož účelem je prokázat schopnost energetického zařízení
poskytovat danou PpS.

Certifikát

Dokument zpracovaný podle specifikace dle Kodexu PS
potvrzující a ověřující kvalitu a parametry poskytované PpS.

Certifikátor

Představuje příslušnou organizaci, která má od ČEPSudělenu
autorizaci pro provádění certifikačního měření PpS.

Denní trh (DT)

Krátkodobý obchod zajišťující nákup PpS organizovaný
v souladu s Dohodou SVR a Pravidel Obchodního Portálu.

Dohoda SVR

Dohoda o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám
nákupu a poskytování SVR uzavřená mezi ČEPS, a.s. a
Poskytovatelem.

Energetické zařízení

Zařízení pro výrobu elektřiny, odběrné elektrické zařízení,
nebo zařízení pro skladování energie.

Fiktivní blok (FB)

Soubor
několika
energetických
zařízení
jednoho
Poskytovatele, sdružených pro účely poskytovaní záloh do
jednoho celku, vyvedených do jedné rozvodny stejné
napěťové úrovně (nejméně 22 kV), u kterých existuje
technologická vazba. FB je i Vltavská kaskáda, kde existuje
hydrologická vazba mezi jednotlivými elektrárnami kaskády,
které nemusí být vyvedeny do jedné rozvodny.

Jednotka

Jedno nebo více energetických zařízení poskytující zálohy a
splňující podmínky pro daný typ zálohy.

Obchodní blok (OB)

Soubor nejvýše čtyř energetických zařízení sdružených pro
účely poskytování zálohy do jednoho celku, u kterých
neexistuje technologická vazba. Obchodní blok může být
vytvořen pouze zařízeními jednoho Poskytovatele vyvedenými
do jedné uzlové oblasti, přičemž součet jejich jmenovitých
výkonů, resp. příkonů, nesmí přesáhnout 250 MW; Obchodní
blok může být složen z více fiktivních bloků.

Obchodní portál

Informační systém, jehož prostřednictvím je zajišťována
výměna technických a obchodních dat mezi Poskytovatelem a
ČEPS a jehož prostřednictvím je organizován trh s PpS.

Obchodní interval

Souhrn základních obchodních intervalů SVR, představující
časový rozsah daného objemu SVR, který je předmětem
výzvy ČEPS k podání nabídek na SVR v rámci výběrového
řízení nebo poptávky na nákup SVR v rámci DT, nebo na
jehož poskytování se dohodnou Poskytovatel s ČEPS.

Poskytovatel

Subjekt se smluvním závazkem s ČEPS poskytovat PpS na
zařízení splňujícím stanovené podmínky Kodexu PS.

Datum: 1. 4. 2019
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Pravidla

Pravidla provozu obchodního portálu, soubor textových
instrukcí, postupů a formátů dat pro výměnu obchodně
technických údajů v souladu s Dohodou, zveřejňovaný na
internetové adrese www.ceps.cz. Součástí Pravidel jsou i
podmínky zajištění provozu obchodního portálu.

Regulační energie (RE)

Elektrická energie, která byla dodána Poskytovatelem na
energetických zařízeních poskytujících SVR v příčinné
souvislosti s poskytováním SVR a v rozsahu pokynů
dispečera ČEPS.

Technologická vazba

Vzájemné propojení jednotlivých zařízení, kdy změna
parametrů na jednom zařízení vyvolá změnu parametrů na
druhém zařízení. Technologickou vazbou se rozumí např.:
společný parovod, společný reaktor, soustrojí paroplynové
elektrárny, společná nádrž vodní a přečerpávací elektrárny,
kombinace turbogenerátorů a elektrokotle se společným
vyvedením tepla, soustava motorgenerátorů se společným
hospodářstvím, kombinace turbogenerátorů a bateriového
systému, který pro svůj provoz využívá energii vyrobenou na
turbogenerátorech, soustava odběrných zařízení ve společné
technologii, hydrologická vazba mezi vodními zdroji na jedné
kaskádě.

Terminál jednotky

Technické zařízení, které zprostředkovává výměnu informací
mezi dispečinkem ČEPS a jednotkou.

Uzlová oblast

Oblast v elektrizační soustavě, která je podle základního
zapojení sítí dané soustavy připojena k jednomu předávacímu
místu PS.

Záloha

Obecné označení pro regulační zálohy SVR zahrnující FCR,
FRR, nebo RR.

Základní obchodní interval

Nedělitelný časový interval uvedený v poptávce na nákup
SVR v rámci DT, nebo ve smlouvě na poskytování SVR mezi
Poskytovatelem a ČEPS, nebo ve výzvě ČEPS k podání
nabídek na SVR v rámci daného výběrového řízení. Ve výzvě
k podání nabídek na SVR může ČEPS pro dané výběrové
řízení stanovit více základních obchodních intervalů SVR
najednou.

Použité zkratky
ACE

Regulační odchylka oblasti

BSAE

Bateriový systém akumulace elektrické energie

BS

Start ze tmy

DT

Denní trh

EK

Elektrokotel

EregZ

Regulační energie ze zahraničí (negarantovaná)

FB

Fiktivní blok

FCP

Proces automatické regulace frekvence

FCR

Zálohy pro automatickou regulaci frekvence

Datum: 1. 4. 2019
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FRR

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy

aFRP

Automaticky ovládaný proces obnovení frekvence a výkonové
rovnováhy

aFRR

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou
aktivací

mFRPt

Ručně ovládaný proces obnovení frekvence a výkonové
rovnováhy (t = 5, 15 minut)

mFRRt

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací
(t = 5, 15 minut)

HV

Havarijní výpomoc

IN

Dodávka energie do/ze zahraničí v rámci spolupráce na úrovni
provozovatelů přenosových soustav v rámci procesu
vzájemné výměny systémových odchylek

OB

Obchodní blok

OEZ

Odběrné elektrické zařízení

OP

Ostrovní provoz

OTE

OTE, a.s. - operátor trhu
Diagramový bod

PpS

Podpůrné služby

PP

Příprava provozu

PPS

Provozovatel přenosové soustavy

RE

Regulační energie

RRP

Proces náhrady záloh

RR

Zálohy pro náhradu

ŘS ČEPS

Řídicí systém dispečinku provozovatele přenosové soustavy
ČEPS, a.s.

SVR

Služby výkonové rovnováhy

SV30

Snížení výkonu

SRUa

Sekundární regulace

VŘ

Výběrové řízení

Datum: 1. 4. 2019
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2 Podpůrné služby (PpS)
2.1 Obecné požadavky
K zajištění "systémových služeb" (SyS) používá ČEPS "podpůrné služby" (PpS) poskytované
jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.
Všechny podpůrné služby musí splňovat tyto obecné požadavky:
•
•
•
•

měřitelnost - se stanovenými kvantitativními parametry a způsobem měření,
garantovaná dostupnost služby s možností vyžádat si inspekci,
certifikovatelnost - stanovený způsob prokazování schopnosti poskytnout služby,
pomocí periodických testů,
možnost průběžné kontroly poskytování.

Podpůrné služby se dělí na:
•
•

služby výkonové rovnováhy (SVR): FCP, aFRP, mFRPt a RRP,
ostatní podpůrné služby - SV30, SRUQ, OP, SS.

Kromě výše uvedených PpS využívá ČEPS pro udržování výkonové rovnováhy v reálném
čase také:
•
•

regulační energii obstaranou na domácím trhu v ČR,
regulační energii ze zahraničí formou operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a
do zahraničí na úrovni PS, která může mít charakter havarijní výpomoci (HV),
dodávky negarantované regulační energie (EregZ) nebo dodávky energie ze
zahraničí v rámci IN.

2.2 Subjekty poskytující PpS
Poskytovatel může být jakýkoliv účastník trhu s elektřinou, který disponuje vyhovujícím
energetickým zařízením splňujícím všechny podmínky stanovené v Kodexu PS.

2.2.1 Povinnosti Poskytovatelů
Poskytovatel musí v závislosti na typu poskytované podpůrné služby mít k rozhodnému
termínu stanovenému ČEPS:
•
•
•
•
•

platnou a účinnou Dohodu o podmínkách nákupu a poskytování služeb výkonové
rovnováhy (dále jen Dohoda SVR), a/nebo
platnou a účinnou smlouvu o poskytování ostatních PpS (pro PpS mimo SVR),
platný certifikát pro poskytování PpS,
souhlas držitele licence na distribuci s poskytováním PpS v případě, že se jedná o
zdroj vyvedený do OS,
zavedeno užívání elektronického podpisu a certifikátů, připojení do ŘS ČEPS a
"Protokol o úspěšném provedení zkoušek bod-bod a funkčních testů".

Zahájení poskytování PpS je možné od 5. pracovního dne po předložení všech dokumentů.
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat prokazatelným způsobem
ČEPS (dpp@ceps.cz) jakékoliv nenadálé změny v provozuschopnosti certifikovaného
zařízení, které mají přímý vliv na plnění poskytovaných PpS.
Poskytovatel je oprávněn užívat obchodní portál v souladu s Pravidly po dobu platnosti nebo
účinnosti Dohody SVR. Poskytovatel je povinen se seznámit s uživatelskými ujednáními pro
přístup k obchodnímu portálu, obsaženými v Pravidlech, a zavazuje se je dodržovat.

Datum: 1. 4. 2019
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2.2.2 Podmínky pro nové zájemce o poskytování PpS
Zájemce o poskytování PpS předá ČEPS žádost, ve které informuje ČEPS o svém záměru
stát se Poskytovatelem. Na základě této žádosti stanoví ČEPS termín jednání spolu se
seznamem technických údajů zařízení žadatele potřebných k jednání, včetně požadavků na
zpracování "Studie provozních možností jednotky poskytovat PpS" a případně "Studie
možných konfigurací a variant fiktivníh%bchodního bloku". ČEPS musí navrhnout datum
jednání do 30 dnů od obdržení žádosti. Na jednání předloží žadatel požadované údaje.
ČEPS informuje žadatele o základních požadavcích na Poskytovatele, včetně používané
technologie elektronické komunikace. Zápisem z tohoto jednání se stanoví závazný časový
harmonogram dalších kroků v tomto pořadí:
Protokol o provedení zkoušky "bod-bod" a funkčních testů
Předání certifikátu pro nabízenou PpS
Podepsání Dohody SVR a/nebo smlouvy o poskytování ostatních PpS (PpS mimo
SVR)
Přístup do obchodního portálu
Po úspěšném splnění těchto kroků se zájemce stává Poskytovatelem.

2.2.3 Podmínky pro vytvoření, změnu a provoz fiktivních a obchodních bloků
Z hlediska splnění podmínek poskytování SVR, nebo zjednodušení dálkového řízení
jednotek Poskytovatelů z dispečinku ČEPS, je možné z jednotlivých energetických zařízení
jednotky Poskytovatele vytvořit tzv. fiktivní blok (FB) nebo obchodní blok (OB).
Pro vytvoření, resp. změnu FB/OB je třeba podat na ČEPS písemnou žádost podloženou
"Studií možných konfigurací a variant fiktlvního/obchodnřho bloku", vypracovanou certifikační
autoritou, předloženou společně s žádostí nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem
uskutečnění změny. Vytvoření této žádosti je plně podmíněno souhlasem ČEPS a platným
Certifikátem na příslušný způsob poskytování včetně provedení testů funkčnosti Terminálu
jednotky.
Přípustné varianty poskytování PpS fiktivním, resp. obchodním blokem jsou:
•
•

FB/OB řízený přímo dispečinkem ČEPS, poskytující některou ze SVR samostatně,
nebo jejich kombinaci,
FB řízený jiným subjektem s možností poskytování FCR pro ČEPS na
energetických zařízeních k tomu vyhovujících, ze kterých je FB sestaven.

Podmínky pro provoz fiktivních, resp. obchodních bloků:
•

•
•

•

z FB/OB se musí do řídicího systému ČEPS přenášet veličiny dané Kodexem PS
pro poskytované SVR; regulační meze celého FB/OB pro aFRP, mFRPt a RRP,
včetně diagramové hodnoty výkonu PDG, musí zůstat v průběhu obchodního
intervalu konstantní,
z FB řízeného jiným subjektem se musí do řídicího systému ČEPS přenášet jeho
skutečná a žádaná hodnota výkonu,
za jednotlivá energetická zařízení zahrnutá do FB/OB, nabízející SVR pro ČEPS,
musí být do řídicího systému ČEPS přenášen signál s informací o zapojení
daného zařízení do realizace nabízené zálohy pro ČEPS,
poskytování SVR se hodnotí vždy za celý FB/OB, který musí být pro danou SVR
jako celek certifikován.
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2.2.4 Druhy jednotek z hlediska způsobu poskytování PpS
Pro potřeby Kodexu PS části II. (uvedení typu certifikované jednotky do Certifikátu PpS a
specifikaci odlišností certifikací některých druhů jednotek), se jednotky, resp. skupiny
jednotek poskytující PpS rozdělují do těchto kategorií:
PE
parní elektrárny
JE
jaderné elektrárny
PPE
paroplynové elektrárny
PSE
plynové a spalovací elektrárny (spalovací TG, motorgenerátor)
VE
vodní elektrárny
PVE
přečerpávací vodní elektrárny
VTE
větrné elektrárny
FVE
fotovoltaické elektrárny
OEZ
odběrná elektrická zařízení
Indexem se dále jednotky rozlišují na:
bl
jednotky s čistě blokovým uspořádáním (jeden blok - jeden turbogenerátor)
ot
jednotky s odběrem tepla pro teplárenství
Pokud zařízení jednoho Poskytovatele v souladu s podmínkami vytváření fiktivních a
obchodních bloků, uvedených v kapitole 2.2.3, a na základě schválené "Studie možných
konfigurací a variant flkttvniho/obchodnlho bloku", tvoří fiktivní nebo obchodní blok, je taková
jednotka, resp. skupina jednotek poskytujících PpS, označena jako fiktivní blok (FB) nebo
obchodní blok (OB). Na Certifikátu PpS musí být v položce Typ certifikované jednotky kromě
druhu jednotky vždy uveden i výčet typů energetických zařízení dané jednotky, kterými je
příslušná konfigurace FB/OB tvořena, např.:
PEblot
blok parní elektrárny s odběry tepla
FB (PEot)
fiktivní blok tvořený kombinací zařízení parní elektrárny
s odběry tepla
OB (PEbl + PSE)
obchodní blok tvořený kombinací bloků parní elektrárny bez
odběrů tepla a plynového generátoru
FB (PEot + PSE + BSAE) fiktivní blok tvořený kombinací zařízení parní elektrárny
s odběry tepla, motorgenerátorů a bateriového systému
akumulace elktrické energie
FB (PEot + EK)
fiktivní blok tvořený kombinací zařízení parní elektrárny
s odběry tepla a elektrokotle
FB (VE)
fiktivní blok tvořený kombinací zařízení vodních elektráren

2.2.5 Technické podmínky
Poskytovatelé, jejichž zařízení jsou vyvedena do distribuční soustavy, jsou povinni zajistit
souhlas provozovatele příslušné distribuční soustavy s poskytováním PpS v rozsahu
sjednávaném s provozovatelem přenosové soustavy. Plánovaná omezení distribuce
elektřiny, včetně plánovaných odstávek vedení, kterými jsou energetická zařízení připojena
do distribuční soustavy, musí být Poskytovatelem zohledněna při přípravě provozu.
Poskytovatel je povinen provozovat všechna svá energetická zařízení na takové výkonové
hladině, aby byl schopen zajistit všechny obchodně sjednané PpS. V případě poskytování
PpS fiktivními nebo obchodními bloky musí být do výpočtu mezí celkového výkonu pro
poskytované PpS trvale započítávány hodnoty výkonu ze všech energetických zařízení
tvořící fiktivní nebo obchodní blok.
PpS pro ČEPS lze poskytovat pouze na energetických zařízeních s platným Certifikátem pro
odpovídající kategorii PpS.
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2.2.5.1 Datová komunikace
Poskytovatel je v průběhu poskytování PpS povinen předávat data v požadované kvalitě a ve
sjednaném rozsahu na dispečink ČEPS. Seznam předávaných signálů je specifikován pro
každou PpS v kapitolách jednotlivých služeb dále.
Datová komunikace musí být realizována na hlavní a záložní dispečink ČEPS, a to po zcela
nezávislých přenosových trasách včetně dvou nezávislých komunikačních portů. Zařízení
pro přenos dat (Terminál jednotky) musí umožnit použití telegramu podle normy ČSN EN
60870-5-101 (IEC 870-5-101) s přenosovou rychlostí minimálně 2400 Bd.
V případě poruchy datové cesty je na dobu nezbytně nutnou k odstranění této poruchy
povinnost Poskytovatele splněna, dopraví-Ii Poskytovatel data alespoň na jeden z ŘS ČEPS
(hlavní nebo záložní). Za správnost předávaných dat odpovídá Poskytovatel.
Pokud dojde k výpadku datové komunikace potřebné pro službu mFRPt, může Poskytovatel
telefonicky oznámit dispečerovi ČEPS, že aktivaci příslušné zálohy bude realizovat na
základě telefonických pokynů dispečera ČEPS. Pokud tak Poskytovatel neučiní, považuje se
to za neplnění dané zálohy. V případě, že k výpadku dojde před 8:30, je tato možnost
omezena pouze na den vzniku výpadku, jestliže k němu dojde po 8:30, je možné dotčenou
zálohu takto poskytovat i ve dni následujícím po výpadku. Při výpadku, který trvá déle, než
vyplývá z předcházející věty, je Poskytovatel povinen oznámit neplnění dané služby
prostřednictvím obchodního portálu. Pokud dojde k výpadku datové komunikace na straně
Poskytovatele po okamžiku vyslání signálu k aktivaci mFRR z ŘS ČEPS, bude aktivace
vyhodnocena jako neúspěšná.
Způsob zpracování dat musí odpovídat pravidlům řídicího systému dispečinku ČEPS.
Interval přenosu dat je 1 sekunda. Zpoždění ve zpracování dat v řídicím systému
Poskytovatele nesmí překročit 2 sekundy. Místem pro předání dat k vyhodnocení
poskytování PpS je vstup do databáze ŘS ČEPS.
Z důvodů zajištění co nejvyšší spolehlivosti bezchybného poskytování PpS není z pohledu
ČEPS žádoucí přenos dat od více Poskytovatelů po jedné komunikační trase. Výjimka může
být učiněna pouze v případech, které vyhovují oběma následujícím podmínkám:
1) více Poskytovatelů má společný terminál z důvodu, že se jejich zařízení nacházejí ve
stejné lokalitě; pro přenos dat mezi těmito Poskytovateli není zapotřebí žádné další
komunikační trasy, která by mohla být považována za další potenciální zdroj
nespolehlivosti,
2) pouze jeden z takovýchto více Poskytovatelů může poskytovat i jiné kategorie PpS
než mFRPt a SV30, a to z důvodu, že tyto služby je možno v případě výpadku
komunikace aktivovat jiným způsobem - např. telefonickým povelem.
Řídicí systém jednotky poskytující PpS musí v okamžiku poskytování aktivovat monitorovací
zařízení archivující průběh vybraných veličin jednotky (např. P, f, U, Q) se vzorkováním min.
1 s nebo s kratším intervalem. Tento záznam se uloží do archivu, kde bude k dispozici na
vyžádání ČEPS. Uvedený mechanismus bude sloužit k analýze poruch v ES.

2.3 Pravidla, požadavky a lhůty pro obstarávání PpS
2.3.1 Obecná pravidla nákupu PpS
ČEPS nakupuje PpS především na základě Zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), v platném znění a souvisejících prováděcích právních předpisů
k tomuto zákonu.
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