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EDMLUVA
Následující pravidla shrnují hlavní hlediska, na která je nezbytné brát z etel p i posouzení pot eby podp rných
služeb, jejich specifikaci, využívání, certifikaci, ov ování a hodnocení i ov ování jejich zdroj , p edevším
výrobních modul p ipojených k DS o nap ové úrovni vn a vvn. Slouží proto stejn pro provozovatele
distribu ních soustav i pro výrobce elekt iny jako podklad p i projektování a pom cka p i rozhodování.
V jejich rámci je možné se zabývat pouze všeobecn b žnými koncepcemi za ízení, vycházejícími ze
sou asných zvyklostí, dostupných za ízení i sou asn platných p edpis .
V ásti "Ozna ení a pojmy" jsou krátce vysv tleny nejd ležit jší pojmy.
K jednotlivým bod m pravidel jsou poskytnuty další informace pro vysv tlení jejich ur itých požadavk , pop .
zám .

POUŽITÉ ZKRATKY
ARN

automatický regulátor nap tí (HW a SW) v pilotním uzlu.

ASRU sekundární automatická regulace jalového výkonu a nap tí v pilotním uzlu.
BPS

bioplynová stanice

BS

Schopnost startu ze tmy („black start“)

R

eská republika

SN

eská státní norma

DS

distribu ní soustava
S

dispe erský ídicí systém

EN

Evropská norma

ERÚ

Energetický regula ní ú ad.

ES

elektriza ní soustava

EU

Evropská unie

FVE

fotovoltaická výrobna elekt iny

LDS

lokální distribu ní soustava

LZV

lokálního zvýšení inného výkonu

MTN

m icí transformátor nap tí

MTP

m icí transformátor proudu

MVE

malá vodní elektrárna

OM

odb rné místo

OP

ostrovní provoz

OZ
op tovné zapnutí obvodu vypína e spojeného s ástí sít , v níž je porucha, automatickým za ízením po
asovém intervalu, umož ujícím, aby z této ásti sít vymizela p echodná porucha.
OZE

obnovitelné zdroje energie

PD

projektová dokumentace

PDS

provozovatel distribu ní soustavy

PLDS

provozovatel lokální distribu ní soustavy
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PMOP postup m ení ostrovního provozu. Tento dokument vypracuje Certifikátor PpS-N ve spolupráci
s Poskytovatelem PpS-N (OP) certifikovaného za ízení.
PN

podniková norma

PNE

podniková norma energetiky

PPDS

Pravidla provozování distribu ních soustav

PPS

provozovatel p enosové soustavy

PpS

bilan ní i nefrekven ní podp rná služba pro PPS

PpS-N nefrekven ní podp rná služba
PRN

primární regulátor nap tí

PS

enosová soustava

ROOP regulátor ostrovního provozu (soubor HW a SW prost edk , které umož ují dodávku PpS-N Schopnost
ostrovního provozu výrobního modulu s ástí DS)
RUQ

regulace jalového výkonu za ú elem udržení nap ové stability ásti DS a zajišt ní kvality a dodržení
limit nap tí DS v definovaných mezích

S

ídicí systém

SK

systém m ení, kontroly a ízení technologického procesu

SRQ

sekundární regulátor jalového výkonu

SVR

služby výkonové regulace, definovány v Kodexu PS ást II

TBS

doba startu ze tmy („time black start“)

vn

vysoké nap tí. Nap tí mezi fázemi, které má efektivní hodnotu 1 kV < Un

VS

vlastní spot eba

VTE

v trná elektrárna

vvn

velmi vysoké nap tí. Nap tí mezi fázemi, jehož efektivní hodnota je 52kV< Un < 380 kV

zvn

zvláš vysoké nap tí. Nap tí mezi fázemi, jehož efektivní hodnota je 380kV< Un

1

52 kV

750 kV

OZNA ENÍ A POJMY

1.1

SEZNAM VELI IN

Ug

nap tí na svorkách generátoru

Un

jmenovité nap tí

KPR

zesílení proporcionální regulace otá ek.

KPRdif

diferenciální zesílení proporcionální regulace otá ek. Jeho velikost je závislá na provedení technologie a
na základním nastavení KPR

KPRn

normální zesílení proporcionální regulace otá ek (nap . pro turbogenerátor 20-25)

KPRnast trvale nastavené zesílení proporcionální regulace otá ek
Pdos

dosažitelný výkon výroby daný výrobním procesem

QminPdos minimální hodnota jalového výkonu p i Pdos
QmaxPdos maximální hodnota jalového výkonu p i Pdos
QminPmin minimální hodnota jalového výkonu p i Pmin
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QmaxPmin maximální hodnota jalového výkonu p i Pmin
QMINPP minimální hodnota jalového výkonu daná pásmem povinné podpory dle Na ízení Komise (EU)
. 2016/631 a P ílohy 4 PPDS
QMAXPP maximální hodnota jalového výkonu daná pásmem povinné podpory dle Na ízení Komise (EU)
. 2016/631 a P ílohy 4 PPDS
QMAXS maximální smluvn daná hodnota jalového výkonu, která je vyšší jak hodnota QMAXPP
QMAX

maximální hodnota jalového výkonu vyplývající ze smluvních podmínek u stávajících výrobních
modul

QMIN

minimální hodnota jalového výkonu vyplývající ze smluvních podmínek u stávajících výrobních
modul

Pmin

minimální hodnota inného výkonu

Pmax

maximální hodnota inného výkonu

Smin

minimální hodnota zdánlivého výkonu

Smax

maximální hodnota zdánlivého výkonu

SPR

statika proporcionální regulace otá ek. Platí vztah SPR = 100/KPR

Qg

jalový výkon na svorkách generátoru

Tpc

doba poskytování PpS-N lokálního zvýšení inného výkonu

Tss

as smluvního startu poskytování PpS-N lokálního zvýšení inného výkonu

Tks

as smluvního konce poskytování PpS-N lokálního zvýšení inného výkonu

Ppc

celková hodnota zvýšení inného výkonu, které je p edm tem poskytnutí PpS-N lokální zvýšení
inného výkonu

PSJ

horní hranice smluvn dohodnutého zvýšení inného výkonu, které je p edm tem poskytnutí PpS-N
lokální zvýšení inného výkonu

PD

dolní hranice smluvn dohodnutého zvýšení inného výkonu, které je p edm tem poskytnutí PpS-N
lokální zvýšení inného výkonu

tA

as aktivace služby ze strany PDS

tD

as deaktivace služby ze strany PDS

TCOR

doba opravného pln ní (možné korekce pln ní/nepln ní služby, nap . na základ dispe erských
záznam a analýz PDS), udává se v hodinách.

TPH

doba, po kterou generátor skute
plnil danou PpS-N, udává se v hodinách. To znamená doba TRH
korigovaná o tzv. opravnou dobu pln ní nebo nepln ní na záznamu v dispe erské dokumentaci PDS

Tpq

doba poskytování PpS-N ízení nap tí, p i využití celého certifikovaného (smluvn dohodnutého)
rozsahu jalového výkonu, korigovaná o dobu TCOR, udává se v hodinách

TRH

doba, po kterou výrobna regulovala v rámci služby jalového výkonu, p i využití celého certifikovaného
(smluvn dohodnutého) rozsahu jalového výkonu.

TSH

doba, po kterou byla výrobna p ifázována k síti, udává se v hodinách

1.2

SEZNAM POJM

Certifikátor
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Subjekt, který vydává certifikáty za ízení a dokumenty výrobních modul a jehož akreditaci provádí vnitrostátní
pobo ka Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), z ízená podle na ízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) . 765/2008 (1) (Na ízení EU 2016/631, l. 2, 46.).
Certifikát za ízení
Dokument vydaný certifikátorem k za ízení používanému ve výrobním modulu, v odb rné jednotce,
v distribu ní soustav , v odb rném elektrickém za ízení nebo ve vysokonap ové stejnosm rné soustav .
V certifikátu za ízení je stanoven rozsah jeho platnosti na vnitrostátní nebo jiné úrovni, na níž je z rozp tí
povoleného na úrovni evropské zvolena jedna konkrétní hodnota. Za ú elem nahrazení specifických ástí
procesu ov ování souladu m že certifikát za ízení obsahovat modely, které byly ov eny na základ výsledk
reálných zkoušek (Na ízení EU 2016/631, l. 2, 47).
Certifikátor PpS-N
Subjekt, který má od p íslušného PDS ud lenu autorizaci pro provád ní certifika ního m ení (PpS-N). Nemusí
spl ovat požadavky na akreditace ve smyslu Na ízení Komise (EU) 2016/631 [4].
Certifikát schopnosti poskytovat PpS-N
Dokument vydaný certifikátorem PpS-N potvrzující spln ní podmínek pro poskytování požadované služby.
Elektrické akumula ní za ízení (akumula ní za ízení)
je za ízení, schopné absorbovat elektrickou energii, po ur itou dobu ji v r zných formách uskladnit a poté
elektrickou energii uvolnit.
Lokální distribu ní soustava (LDS)
je distribu ní soustava, která není p ímo p ipojena k p enosové soustav .
Místo pro p edání dat pro m ení a vyhodnocování poskytnuté PpS-N
Místo u poskytovatele PpS-N dohodnuté pro p edávání relevantních dat a informací sloužících pro m ení
PpS-N a vyhodnocování kvality poskytované PpS-N. Takovým místem m že být i p edávací místo.
Nesynchronní výrobní modul
Nesynchronní výrobní modul je blok nebo soubor blok vyráb jící elekt inu, který je nesynchronn p ipojen k
soustav nebo je p ipojen prost ednictvím výkonové elektroniky, a který je k p enosové soustav , k distribu ní
soustav v etn uzav ené distribu ní soustavy nebo k vysokonap ové stejnosm rné soustav p ipojen v jediném
míst p ipojení.
Opakovaná certifikace
Nové provedení procesu certifikace, vyvolané nap . úpravou za ízení poskytovatele PpS-N, p i nevyhov ní
edchozímu certifika nímu procesu.
Ostrovní provoz ásti DS, která je odpojena od zbytku ES
Nezávislý provoz celé soustavy nebo její ásti, která je provozována odd len po svém odpojení od propojené
soustavy a v jejímž rámci pracuje alespo jeden výrobní modul nebo vysokonap ová stejnosm rná soustava
dodávající energii do této soustavy a regulující frekvenci a nap tí.

Povinná podpora
Rozsah vlastností, které jsou podmínkou p ipojení a vyplývají z p íslušných ustanovení Na ízení Komise (EU)
. 2016/631 a P ílohy 4 PPDS.
Recertifikace
Certifikace PpS-N provád ná p ed uplynutím doby platnosti platné certifikace tak, aby na p echozí certifikaci
bezprost edn navazovala.
Synchronní výrobní modul
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Synchronní výrobní modul je ned litelný soubor za ízení, který je schopen vyráb t elektrickou energii tak, že
frekvence vyrobeného nap tí, rychlost generátoru a frekvence nap tí v síti jsou ve stálém pom ru, a tedy
v synchronismu.
Schopnost startu ze tmy
Schopnost startu výrobního modulu po jeho úplné odstávce prost ednictvím vyhrazeného pomocného zdroje
energie, bez dodávky elektrické energie z DS.
Služba jalového výkonu
Schopnost subjektu poskytovat regulaci jalového výkonu v souladu s požadavky této p ílohy.
Stávající výrobna
Výrobna p ipojená k DS p ed datem 27.4.2019, ú innosti Na ízení Komise (EU) . 2016/631. Vlastnosti výrobny
nutné pro p ipojení se ídí smlouvou o p ipojení a P ílohou 4 PPDS platnou v dob p ipojení.
Studie pot ebnosti PpS-N
Studie posuzující využitelnost nabízené PpS-N pro PDS a stanovující podmínky jejího vzniku i využívání.
Výrobna elekt iny (zdroj)
Výrobnou elekt iny je energetické za ízení pro p em nu r zných forem energie na elekt inu, zahrnující všechna
nezbytná za ízení, které p evádí primární energii na energii elektrickou a sestává z jednoho nebo více výrobních
modul p ipojených k soustav v jednom nebo více místech p ipojen.1
Výrobní modul
Výrobní modul je bu synchronní výrobní modul, nebo nesynchronní výrobní modul.

2

ROZSAH PLATNOSTI

Tato pravidla platí pro specifikaci podp rných služeb, princip jejich m ení, certifikaci a vyhodnocení
u poskytovatel PpS-N a PpS poskytovaných prost ednictvím DS. Služby definované v dalším textu mají lokální
charakter, slouží pro pot eby DS a mohou je poskytovat subjekty p ipojené p ímo do DS na hladin vn nebo
110 kV PDS. Nabízet PpS-N pro DS mohou provozovatelé výroben a výrobních modul typu B, C, D ve smyslu
ílohy 4 PPDS [7, Tab. 1], provozovatelé akumula ních za ízení p ímo p ipojených k DS nebo prost ednictvím
DS jiného subjektu nap . LDS (definované v bod 1.2 tohoto dokumentu), provozovatelé LDS p ímo p ipojené
k DS a zákazníci (ve smyslu §28 zákona . 458/2000 Sb. [1]). Požadavky P ílohy 7 PPDS se vztahují na nov
ipojovaná za ízení i na stávající za ízení provozovaná paraleln s DS.
íloha 7 PPDS navazuje na P ílohu 4 PPDS [8], ve které jsou definovány požadavky na:
-

informa ní vazby v ásti 5.1,
na pracovní rozsahy nap tí a frekvence v ásti 9.1,
statické ízení nap tí l. 9.2.1,
podporu sít p i krátkodobých nap ových jevech l. 9.2.2.1 a 9.2.2.2,
izp sobení inného výkonu p i nadfrekvenci a podfrekvenci v ásti 9.3,
dálkové i autonomního ízení jalového výkonu, ú iníku nebo nap tí v ásti 9.4,
automatické op tné p ipojení výroben v ásti 9.5,

na které v p ípadech jejich nedostate nosti pro bezpe ný a spolehlivý provoz DS PpS-N navazují.
Podp rné služby poskytované subjekty na území R je možné rozd lit do t í základních oblastí:

1

Na ízení EU 2016/631 [4] l. 2 6. a Energetický zákon [1] §2 (2) 18
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Oblast 1 – PpS ízeny p ímo PPS – možné omezení v rámci stanovení podmínek p i ud lování souhlasu
s poskytováním PpS nebo ze strany DS v rámci p ípravy provozu DS
Oblast 2 – PpS ízeny PPS prost ednictvím PDS
Oblast 3 – PpS-N ízeny p ímo PDS

íloha 7 je zam ena na popis PpS a PpS-N zahrnutých do Oblastí 2 a 3, tedy služeb ízených PDS.
U výroben / výrobních modul i akumula ních za ízení smluvn za azených do systému poskytování PpS-N
pro p íslušného PDS se p edpokládá, že služba bude poskytována v celém smluvn dohodnutém rozsahu, v etn
pásem definovaných jako podpora sít viz. P íloha 4 PPDS [8], p emž bude výrobna/výrobní modul i
akumula ní za ízení schopna poskytovat služby i nad rámec definovaný jako povinná podpora sít .
Podrobná technická a ekonomická kritéria pro rozhodnutí o pot eb PpS-N a výb r jejího poskytovatele jsou
pln v kompetenci PDS (ekonomická efektivita PpS-N, požadavky na technické provedení ízení PpS-N a
zajišt nost komunika ních vazeb, rychlosti a rozsah odezvy na požadavky v reálném ase atd.).
Poskytování PpS-N je založeno na tržních zásadách. PpS-N nemá charakter nárokové služby ze strany
potenciálního poskytovatele a nem že být tedy chápána jako automatická služba, na kterou má poskytovatel /
(výrobce) nárok za všech okolností. PpS-N je zásadn vyžadována ze strany PDS v t ch bodech DS, kde je
ekonomicky od vodnitelná, technicky a organiza
proveditelná, bezpe
provozovatelná, dispe ersky
iditelná a má význam s ohledem na pot eby distribu ní soustavy, disponibilitu výkonu pro skute né pot eby DS,
zajišt ní kvality a nep etržitosti dodávky elekt iny, zejména v návaznosti na Havarijní plány, Plány rozvoje a
obnovy DS a stabilizaci nap tí v DS a bilance P, Q v uzlových oblastech DS. Stanovení t chto podmínek využití
PpS-N je pln v kompetenci PDS, stejn jako rozhodnutí, zda PpS-N využívat, i ne.
ed poskytováním PpS resp. PpS-N jinému subjektu než p íslušnému PDS, požádá poskytovatel PpS resp.
PpS-N p íslušného provozovatele DS o stanovení podmínek použití DS pro poskytování PpS resp. PpS-N
v normálním provozním stavu, mimo ádných provozních stavech, stavech p edcházení stavu nouze a stavech
nouze. PDS má právo stanovit podmínky použití a poskytování PpS resp. PpS-N mezi uživateli DS,
v od vodn ných p ípadech má PDS právo poskytování PpS resp. PpS-N zamítnout, omezit nebo p erušit.
Poskytování PpS-N není sou ástí smlouvy o p ipojení k DS. Pro poskytování PpS-N je nezbytné splnit
všeobecné technické podmínky a uzav ít samostatnou smlouvu s PDS.
Nefrekven ní podp rné služby (PpS-N) popsané v následujících odstavcích jsou nezbytné pro bezpe ný provoz
distribu ní soustavy.

3

VŠEOBECNÉ

i uzavírání smluv o poskytování PpS-N je nezbytné dbát na platná na ízení a p edpisy a na to, aby požadavky
ve smlouv zakotvené byly akceptovatelné pro za ízení provozovaná paraleln se sítí PDS, aby bylo vylou eno
nep ípustné zp tné p sobení na sí nebo za ízení dalších odb ratel a nemohlo dojít k ohrožení spolehlivého a
bezpe ného provozu DS. Poskytování PpS-N (pro PDS) také nesmí ovliv ovat poskytování PpS (pro PPS) a
naopak.
i uzavírání smluv o poskytování PpS-N je nezbytné dodržovat:
-

sou asn platné právní p edpisy, p edevším [1], [2], [3] a [7]
platné technické normy SN, PNE, p ípadn PN PDS

Typ PpS-N, její parametry, kterou její budoucí poskytovatel zamýšlí poskytovat, a její využití je ú elné
projednat a odsouhlasit s PDS.
PDS m že ve smyslu zákona [1] požadovat zm ny a dopln ní na z izovaném nebo provozovaném za ízení
ipojeném k DS, pokud je to nezbytné z d vod bezpe ného a bezporuchového napájení, pop . též z hlediska
zp tného ovlivn ní distribu ní soustavy a kvality poskytovaných PpS-N, resp. PpS. Konzultace s p íslušným
útvarem PDS by proto m ly být provád ny již ve stadiu p ípravy, nejpozd ji p i projektování vlastní výrobny i
dopl ování za ízení umož ující spln ní podmínek PDS pro poskytování PpS-N, resp. PpS.
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Subjekty poskytující PpS-N, které hodlají modernizovat technologii nebo vym nit za ízení, která ovliv ují
technické vlastnosti za ízení pro poskytování PpS-N a mají dopad do smluvn sjednaných PpS-N, projednají své
plány p edem s provozovatelem distribu ní soustavy.

4

STUDIE POT EBNOSTI NEFREKVEN NÍCH PODP RNÝCH
SLUŽEB

PDS zpracovává studii jako podp rný prost edek pro rozhodování.. Cílem studie pot ebnosti PpS-N je
komplexní posouzení, zda je dosta ující využít povinné regula ní nástroje u subjekt provozovaných paraleln s
DS vyplývající z legislativních dokument , nebo je pot eba sjednání PpS-N pro konkrétní místo DS.
Rozsah studie odpovídá oblasti, v které by m la být daná PpS-N poskytována. Rozsah tak bude rozdílný pro
služby poskytované v DS 110kV a DS vn a bude závislý na typu poskytované služby PpS-N. Provozní hodnoty,
které budou výchozí pro analýzu pot ebnosti stanoví PDS. Pro posouzení pot ebnosti PpS-N má PDS právo si
vyžádat podklady k za ízení od potenciálních poskytovatel PpS-N. V p ípad zpracování studie pot ebnosti
PpS-N externí spole ností poskytne jí PDS odpovídající údaje týkající se DS a zárove zprost edkuje p edání
technických údaj za ízení potencionálního poskytovatele (potenciálních poskytovatel ) PpS-N. Rozsah
podklad musí být dostate ný k vytvo ení modelu dot ené sít a posouzení pot ebnosti PpS-N. Studie
pot ebnosti PpS-N je vlastnictvím PDS, a to i v t ch p ípadech, kdy bude zpracovávána externími spole nostmi.
Záv ry studie pot ebnosti budou projednány s potencionálními poskytovateli PpS-N. Pro PpS-N Schopnost
ostrovního provozu výrobního modulu s ástí DS a Schopnost startu výrobny ze tmy a dodání výkonu P a Q do
vy len né ásti DS budou záv ry studie navíc projednány s EPS, a.s., a dot enými subjekty.

5

SOUB H POSKYTOVÁNÍ PODP RNÝCH SLUŽEB (PPS-N) PRO
PPS A PDS

Poskytovatelé poskytující služby pro PDS mohou poskytovat služby PDS i v p ípadech, kdy mají sou asn
smluvní vztah s PPS na poskytování podp rných služeb. Poskytování PpS-N však bude v takovém p ípad
spl ovat následující podmínky:
-

-

-

-

Pokud poskytovatel nabízející poskytování PpS-N konkrétním výrobním modulem má pro tento
výrobní modul uzav enou smlouvu na poskytování PpS pro PPS, uvede tuto skute nost p i uzavírání
smluvního vztahu s PDS. Sou asn uvede i typy PpS, v etn lokalit, ve kterých tyto PpS poskytuje
PPS.
Pokud poskytovatel PpS-N poskytuje konkrétní typ PpS pro PPS nesmí být stejný typ PpS-N stejným
výrobním modulem poskytován PDS. Konkrétn není možné jedním výrobním modulem poskytovat:
OP a BS pro PPS i PDS
PpS-N ízení nap tí nebo ízení tok jalových výkon pro PDS a PpS SRUQ pro PPS
PpS-N LZV pro PDS a PpS SVR pro PPS, pokud by aktivace záporných PpS zp sobila
podkro ení výkonu, dohodnutého pro LZV, nebo aktivace kladných PpS nebyla možná
z d vodu p ekro ení dosažitelného výkonu
Sou asné poskytování služeb pro PDS a PPS bude odsouhlaseno jak PPS, tak i PDS, v etn
odsouhlasení podmínek pro jejich poskytování.
V p ípad nepln ní poskytování služeb pro PDS, resp. PPS, v certifikovaném/smluvním rozsahu
poskytovatelem p i sou asném poskytování služeb pro PDS, resp. PPS, se poskytovatel vystavuje riziku
uplatn ní smluvních sankcí ze strany PPS a/nebo PDS.
Pokud poskytovatel poskytuje PpS Ostrovní provoz pro PPS, pak nem že, ve stejné lokalit , nabízet
PDS nejen PpS-N Ostrovní provoz, ale ani PpS-N Start ze tmy.
Pokud poskytovatel poskytuje PpS Start ze tmy pro PPS, pak nem že, ve stejné lokalit , nabízet PDS
nejen PpS-N Start ze tmy, ale ani PpS-N Ostrovní provoz.
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POSKYTOVÁNÍ PODP RNÝCH SLUŽEB PRO PPS
POSKYTOVATELI PODP RNÝCH SLUŽEB P IPOJENÝMI K DS

Podp rné služby (PpS) jsou prost edky pro zajišt ní systémových služeb (SyS) poskytované provozovateli
enosové soustavy (PPS). Poskytovatelé podp rných služeb p ipojení do distribu ní soustavy (DS) mohou
nabídnout PpS p i spln ní technických a obchodních podmínek stanovených PPS a provozovatelem distribu ní
soustavy (PDS).
Kategorie a popis jednotlivých PpS jsou uvedeny v Kodexu PS. V této kapitole a v P íloze 5 tohoto dokumentu
jsou uvedeny podmínky pro poskytování PpS prost ednictvím za ízení PDS.
Jedná se o:
-

Proces automatické regulace frekvence FCP
Automaticky ovládaný proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy aFRP
Ru
ovládaný proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy mFRPt
Proces náhrady záloh RRP
Snížení výkonu (SV30)
Sekundární regulace U/Q (SRUQ)
Schopnost ostrovního provozu (OP)
Schopnost startu ze tmy (BS)

Potenciální poskytovatel podp rných služeb je, mimo podmínek uvedených v Kodexu PS, povinen splnit i
íslušná ustanovení energetické legislativy, v . PPDS, zvlášt t ch, které se týkají p edávání dat pot ebných pro
spolehlivý provoz za ízení PDS a dalších informací uvedených v P íloze 5 tohoto dokumentu. Provozovatel DS
že stanovit další podmínky týkající se p ipojení za ízení poskytovatele, nap íklad v souvislosti s plánovanými
provozními stavy distribu ní soustavy v dot eném období. V p ípad , že je p ed aktivací PpS na stran PDS
nutno provést další specifická provozní, technická a organiza ní opat ení musí být tato opat ení mezi PPS a PDS
v p edstihu projednána, odsouhlasena a záznam o tom p iložen k formulá i souhlasného prohlášení (nap .
zajišt ní vyvedení za ízení po záložní napájení pro službu start ze tmy do za ízení ur eného PPS).

7

NEFREKVEN NÍ PODP RNÉ SLUŽBY (PPS-N)

K ízení DS m že PDS využít lokální nefrekven ní služby (PpS-N) výroben p íp. jednotlivých výrobních
modul , akumula ních za ízení a odb rných elektrických za ízení zákazník , provozovaných paraleln s DS a
ipojených p ímo do DS. PDS tak dosahuje správného a spolehlivého fungování DS v rámci standard , které
jsou pro provoz DS stanoveny.
7.1

TYPY NEFREKVEN NÍCH PODP RNÝCH SLUŽEB

Jako lokální nefrekven ní podp rné služby pro DS p icházejí v úvahu následující2:
1.

2.
3.

7.2

Služby jalového výkonu
a.
ízení nap tí
b.
ízení tok jalových výkon
Služby inného výkonu
a.
Schopnost lokální stabilizace výkonu a nap tí
Služby obnovy distribu ní soustavy
a.
Schopnost ostrovního provozu výrobny s ástí DS
b.
Schopnost startu výrobny ze tmy a dodání výkonu P a Q do vy len né ásti DS
OBECNÉ POŽADAVKY NA PODP RNÉ SLUŽBY

Obecnými požadavky na podp rné služby jsou:
2

S ohledem na sou asnou úrove technických ešení využitelnosti PpS-N budou další typy nefrekven ních PpS-N
rozpracovány v n které z dalších aktualizací P ílohy 7 PPDS.
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itelnost – se stanovenými kvantitativními parametry a zp sobem m ení,
garantovaná dostupnost služby b hem zasmluvn ného období s možností provedení inspekce,
certifikovatelnost – stanovený zp sob prokazování schopnosti poskytnout služby pomocí periodických
test ,
možnost pr žné kontroly poskytování,
doložitelnost kvality poskytování PpS-N, v etn archivace záznamu (trvale disponibilní záznamové
za ízení ur ené pro m ení technických parametr provedení p íslušné PpS-N). Seznam m ených a
archivovaných veli in stanoví PDS.

Hlavními provozními kritérii PpS-N uvedených v 7.1 jsou:
7.3

nap ová úrove a místo p ipojení poskytovatele v DS (lokalita PpS-N),
výkonový rozsah (využitelný rozsah PpS-N),
technická úrove , rychlost, p esnost a provozní bezpe nost poskytnutí (kvalita PpS-N),
nep etržitost a délka asového období zajišt ní trvalé dostupnosti (dostupnost PpS-N),
garantovaná délka trvalého provozu p i zadaných výkonových limitech v ostrovním provozu nebo p i
poskytování inného a jalového regula ního výkonu (kapacita PpS-N)
doba nájezdu ze tmy
SLUŽBY JALOVÉHO VÝKONU

7.3.1

ízení nap tí

7.3.1.1

Popis služby

Cílem této služby je regulace nap tí i jalového výkonu RUQ dle požadavku PDS za ú elem udržení nap ové
stability ásti DS a zajišt ní kvality nap tí na základ uzav ené smlouvy o poskytování PpS-N.
Regula ní hodnota Q u této PpS-N RUQ m že být kladná i záporná.
U subjektu poskytujícího službu RUQ se v dob poskytování PpS-N ú iník nevyhodnocuje, a tedy není ú tována
cena za nedodržení ú iníku, není-li smluvn stanoveno jinak. PDS sleduje a vyhodnocuje požadované dodržení
hodnoty nap tí dodávkou a/nebo odb rem jalového výkonu. Zp sob vyhodnocování veli iny ur uje PDS ve
smlouv o poskytování nefrekven ní podp rné služby.
U subjekt za azených do systému poskytování PpS-N ízení nap tí pro PDS se p i jejich aktivaci pro
poskytování této PpS-N p edpokládá, že služba bude poskytována a ze strany PDS hrazena ve smluvn
dohodnutém rozsahu jalového výkonu, v etn pásem definovaných jako podpora sít viz P íloha 4 PPDS [8].
i provozu nad prahem zdánlivého výkonu Smin, rovnému 10 % maximálního zdánlivého výkonu Smax, je
požadována schopnost poskytovat dodávky jalového výkonu poskytována s p esností ± 2 % Smax. V rámci tohoto
prahu zdánlivého výkonu Smin jsou povoleny odchylky vyšší než 2 %; nicmén v závislosti na technické
proveditelnosti je požadována co nejvyšší p esnost a vým na neovladatelného jalového výkonu b hem t chto
operací s nízkým výkonem nep ekro í 10 % maximálního zdánlivého výkonu Smax.
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Obr. 1 Požadavky povinné podpory výroben/výrobních modul a odb ratel
Místem m ení parametr poskytované služby je smluvn stanovené místo mezi výrobním modulem/výrobnou
poskytující PpS-N a p íslušnou DS. V p ípad poskytování této PpS-N synchronním výrobním modulem jsou
místem m ení parametr poskytované služby svorky synchronního výrobního modulu, p íp. p edávací místo
mezi výrobnou a PDS.
íklad ešení služeb ízení nap tí pomocí korekce jalového výkonu na výrobn /výrobním modulu je z ejmý
z následujícího Obr. 2.
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Obr. 2 Blokové schéma p íkladu ešení poskytování služeb ízení nap tí pomocí korekce jalového výkonu na
výrobn / výrobním modulu.

7.3.1.2

Dostupnost služby

Faktická dostupnost služby bude sjednaná ve smlouv o poskytování PpS-N a standardn
provozní p ípravy chodu DS.

ešena v rámci

Pro kontrolu schopnosti ízení nap tí provádí poskytovatel této PpS-N periodické certifika ní zkoušky dle
metodiky popsané v odstavci 8.5 tohoto dokumentu. PDS je oprávn n v od vodn ných p ípadech v pr hu
živostnosti za ízení a platnosti smluvního vztahu o poskytování PpS-N provád t zkoušky souladu smluvního
poskytování podp rných služeb. Termín a program t chto provozních zkoušek oznámí provozovatel distribu ní
soustavy subjektu poskytujícímu PpS-N minimáln 15 dní p ed jejich zahájením. PDS m í a vyhodnocuje PpSN.
7.3.2

ízení tok jalových výkon

7.3.2.1

Popis služby

Cílem této služby je na základ uzav ené smlouvy o poskytování PpS-N ízení tok jalových výkon dle
požadavku PDS, pro optimalizaci tok jalových výkon v DS a p íp. i za ú elem regulace tok jalového výkonu
v p edávacích místech mezi PDS a PPS.
Regula ní hodnota Q u této PpS-N m že být kladná i záporná.
U subjektu poskytujícího službu ízení tok jalových výkon se v dob poskytování PpS-N nevyhodnocuje za
elem uplatn ní ceny za nedodržení ú iníku a cena za nevyžádanou dodávku jalové energie, není-li smluvn
stanoveno jinak. PDS sleduje a vyhodnocuje požadovanou hodnotu dodávky a/nebo odb ru jalového výkonu.
Zp sob vyhodnocování veli iny regulace jalového výkonu ur uje PDS ve smlouv o poskytování nefrekven ní
podp rné služby.
U subjekt za azených do systému poskytování PpS-N ízení tok jalových výkon pro PDS se p i jejich
aktivaci pro poskytování této PpS-N p edpokládá, že služba bude poskytována a ze strany PDS hrazena
ve smluvn dohodnutém rozsahu jalového výkonu, v etn pásem definovaných jako podpora sít viz. P íloha 4
PPDS [8].
Místem m ení parametr poskytované služby je místo pro p edání dat (m že být i p edávací místo) pro
vyhodnocování poskytnuté PpS-N a p íjem pokyn PDS. Místo je stanoveno PDS po dohod s Poskytovatelem
PpS-N. V p ípad poskytování této PpS-N synchronním výrobním modulem jsou místem m ení parametr
poskytované služby svorky synchronního výrobního modulu, p íp. p edávací místo mezi výrobnou a PDS.
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Dostupnost služby

Faktická dostupnost služby bude sjednaná ve smlouv o poskytování PpS-N a standardn
provozní p ípravy chodu DS.

ešena v rámci

Pro kontrolu schopnosti ízení tok jalových výkon provádí poskytovatel této PpS-N periodické certifika ní
zkoušky dle metodiky popsané v odstavci 8.5 tohoto dokumentu. PDS je oprávn n v od vodn ných p ípadech
v pr hu živostnosti za ízení a platnosti smluvního vztahu o poskytování PpS-N provád t zkoušky souladu
smluvního poskytování podp rných služeb. Termín a program t chto provozních zkoušek oznámí provozovatel
distribu ní soustavy subjektu poskytujícímu PpS-N minimáln 15 dní p ed jejich zahájením.
7.4

SLUŽBY LOKÁLNÍ STABILIZACE VÝKONU A NAP TÍ

7.4.1
7.4.1.1

Schopnost lokální stabilizace výkonu a nap tí
Popis služby

Hlavním cílem této služby je poskytování zvýšené dodávky elekt iny a regulace inného výkonu v ásti uzlové
oblasti dle požadavku PDS na základ uzav ené smlouvy o poskytování PpS-N za ú elem:
-

nep ekro ení p enosových schopností za ízení PDS,
dodržení bezpe nostních kritérií provozu DS v definovaných mezích,
dodržení limit P mezi PDS a PPS
udržení stability sít PDS.

PpS-N „Schopnost lokální stabilizace výkonu a nap tí“ nem že být používána pro zm ny dodávaného /
odebíraného výkonu související s krátkodobými poruchovými stavy v DS. P edm tem je zajišt ní provozu
výrobního modulu v ásti uzlové oblasti p i provád ní plánovaných pracích v DS. Výrobce má závazek udržet
výrobní modul v provozu a dodávat inný výkon v hodnotách požadovaných PDS.
Poskytování PpS-N PDS sjednává s výrobcem nejmén 15 dní p ed plánovanou aktivací a nejpozd ji up esní do
9:30 hod dne p edcházejícímu dni, ve kterém bude služba poskytnuta, a to zp sobem sjednaným ve smlouv o
poskytnutí PpS-N. Velikost poskytovaného navýšení inného výkonu sjedná PDS s výrobcem.
Dodávka energie v souvislosti s lokálním zvýšením inného výkonu není považována za regula ní energii pro
pot eby bilan ního ízení soustavy ze strany provozovatele p enosové soustavy a vstupuje do výsledné obchodní
pozice poskytovatele /subjektu zú tování v rámci standardního systému zú tování odchylek (v etn možné
sankce).
Regula ní hodnota inného výkonu m že být pouze kladná.
Místem m ení parametr poskytované služby je p edávací místo mezi výrobnou poskytující PpS-N a PDS.
V p ípad poskytování této PpS-N synchronním výrobním modulem jsou místem m ení parametr poskytované
služby svorky synchronního výrobního modulu, p íp. p edávací místo mezi výrobnou a PDS.
Tato služba nepodléhá certifikaci. Podmínky poskytnutí PpS-N budou stanoveny smluvn .
7.4.1.2

Dostupnost služby

Faktická dostupnost služby bude sjednaná ve smlouv o poskytování PpS-N a standardn
provozní p ípravy chodu DS.

7.5

ešena v rámci

SLUŽBY OBNOVY DISTRIBU NÍ SOUSTAVY

7.5.1
7.5.1.1

Schopnost ostrovního provozu výrobny s ástí DS
Popis služby

Hlavním cílem této služby je:
-

Schopnost automatického p echodu do ostrovního provozu a udržení v ostrovním provozu výrobny
s ástí DS z paralelního propojení s DS p i poruchách lokálního i systémového charakteru nebo p i
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provád ní revizí a plánovaných odstávek napájecích bod DS a její udržení v ostrovním provozu za
elem zajišt ní dodávky elektrické energie odb ratel m ve vy len né ásti DS.
PpS-N „Schopnost ostrovního provozu výrobny“ bude využita mimo napájení vlastní spot eby poskytovatele pro
zajišt ní napájení dalších energetických objekt – najetí dalších zdroj , rozvoden, dispe ink , odb ratel ,
zejména subjekt krizové infrastruktury, v rámci možností sí ového propojení a spolehlivého provozu pro další
obnovu dodávky na úrovni DS, p ípadn i jako podpora pro PS.
Pro výrobní moduly typu „B2“, „C“ a „D“ a stávající výrobny p ipojené do sítí vn a vvn poskytující službu
Schopnost ostrovního provozu výrobny s ástí DS je požadováno:
-

výrobní modul zajistí ostrovní provoz, vyžádá-li si to p íslušný provozovatel distribu ní soustavy, a
frekven ní limity pro ostrovní provoz budou stejné jako limity zavedené v souladu s [4] l.
13 odst. 1 písm. a),

Rozsah frekvence

Doba provozu

47,5 Hz – 48,5 Hz

30 minut

48,5 Hz – 49,0 Hz

90 minut

49,0 Hz – 51,0 Hz

Neomezená

51,0 Hz – 51,5 Hz

30 minut

Tab. 1 Frekven ní limity pro ostrovní provoz

-

-

-

-

-

limitní frekven ní podmínky pro vyd lení ostrovního provozu DS stanoví PDS a
odsouhlasí s PPS
automaticky regulovat nap tí b hem provozu v ostrovním provozu (nap ové limity pro
ostrovní provoz budou stejné jako limity zavedené v souladu s [3]);
být schopen udržet p edepsané parametry frekvence a nap tí p i definované skokové
zm
zatížení,
být schopen paralelního provozu n kolika výrobních modul v rámci jednoho ostrovního
provozu
výrobní moduly budou vybaveny za ízením umož ujícím pracovat b hem ostrovního provozu
ve frekven
závislém režimu podle [4] l. 15 odst. 2.
V p ípad p ebytku výkonu budou výrobní moduly schopny snížit inný výkon na výstupu
z p edchozího pracovního bodu na jakýkoli nový pracovní bod v rámci provozního diagramu P-Q.
V souvislosti s tím bude mít výrobní modul schopnost snížení inného výkonu na výstupu až na vlastní
spot ebu a následn postupn navyšovat inný výkon až ke jmenovité hodnot výkonu.
echod výrobního modulu do ostrovního provozu bude probíhat automaticky p i dosažení hodnot
frekvence stanovených PDS a prob hne bez zpožd ní. Zp sob detekce p echodu z provozu v propojené
soustav na ostrovní provoz v DS bude up esn n mezi vlastníkem výrobny elekt iny a provozovatelem
distribu ní soustavy v koordinaci s provozovatelem p enosové soustavy;
výrobní moduly budou mít schopnost pracovat b hem ostrovního provozu v omezeném frekven
závislém režimu p i nadfrekvenci a v omezeném frekven
závislém režimu p i podfrekvenci podle [4]
l. 15 odst. 2 a l. 13 odst. 2. Omezeným frekven
závislým režimem se pro PpS-N ostrovní provoz
rozumí proporcionální regulace otá ek;
výrobní moduly poskytující PpS-N Schopnost ostrovního provozu budou pracovat se statikou 4-10%
s tím, že nastavená hodnota bude m nitelná;
výrobní moduly budou mít zajišt nou nezávislou komunikaci nap . prost ednictvím komunika ních
prost edk energetiky nebo prost ednictvím satelitního telefonu i po dlouhodob jší ztrát napájení
vlastní spot eby (nutnou pro poskytování PpS-N) z DS;
zdroj má zajišt né napájení na dobu minimáln 8hod. a od 18.12.2022 na dobu 24hod. - napájení
z baterií i jiného nezávislého zdroje po ztrát napájení z DS pro vlastní ídicí systémy a ochrany, pro
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telefonní komunikaci s PDS, p enosy m ení, signalizace, ovládání pro p enosy do dispe erského
ídicího systému PDS).
Oblast, p ipravenou k vy len ní s daným výrobním modulem, její rozsah, hrani ní rozpínací místa, charakter
provozu a p edpokládané bilance definuje PDS.
Místem m ení parametr poskytované služby je p edávací místo mezi výrobnou poskytující PpS-N a PDS.
V p ípad poskytování této PpS-N synchronním výrobním modulem jsou místem m ení parametr poskytované
služby svorky synchronního výrobního modulu, p íp. p edávací místo mezi výrobnou a PDS.
Pokud bude stávající výrobna schopna poskytovat PpS-N v požadované kvalit , pak se p i stanovování
podmínek poskytování bude vycházet z podmínek platných v dob p ipojení dané výrobny k DS.
7.5.1.2

Dostupnost služby

Faktická dostupnost služby bude sjednaná ve smlouv o poskytování PpS-N a standardn
provozní p ípravy chodu DS.

ešena v rámci

Pro kontrolu schopnosti ostrovního provozu provádí poskytovatel této PpS-N periodické certifika ní testy dle
metodiky popsané v odstavci 8.6 tohoto dokumentu. PDS je oprávn n v od vodn ných p ípadech v pr hu
živostnosti za ízení a platnosti smluvního vztahu o poskytování PpS-N provád t zkoušky souladu smluvního
poskytování podp rných služeb. Termín a program t chto provozních zkoušek oznámí provozovatel distribu ní
soustavy subjektu poskytujícímu PpS-N minimáln 15 dní p ed jejich zahájením.
7.5.2
7.5.2.1

Schopnost startu výrobny ze tmy a dodání výkonu P a Q do vy len né ásti DS
Popis služby

Hlavním cílem této PpS-N je obnova provozuschopnosti po ztrát nap tí z DS/ES pomocí inicia ního zdroje a
následné zahájení dodávky elektrické energie odb ratel m ve vy len né ásti DS do doby obnovení dodávky
elektrické energie z p enosové soustavy.
vodem požadavku na tuto PpS-N je umožn ní lokální obnovy dodávky elektrické energie v ásti DS, zejména
po vzniku rozsáhlých poruch typu „black out“, kdy obnova dodávky elektrické energie z p enosové soustavy se
edpokládá se zna ným asovým zpožd ním.
Poskytovatelé této služby budou schopni dosáhnout ve sjednaném ase jmenovitého nap tí a frekvence sít ,
následn p ipojit inicia ní zdroj k síti a pracovat v ostrovním provozu s p íslušnou vy len nou ástí DS, tak aby
vytvo ili podmínky pro start dalších zdroj p ipravených postupn k provozu do vy len né ásti DS dle pokyn
technického dispe inku PDS. Podmínkou poskytování této služby je uzav ení smlouvy o poskytování PpS-N
mezi poskytovatelem a PDS a spln ní požadavk certifika ních zkoušek, viz. odstavec 8.7 tohoto dokumentu.
PpS-N „Schopnost startu výrobny ze tmy“ bude prioritn využita pro zajišt ní napájení energetických objekt
(výroben, rozvoden, dispe ink , subjekt krizové infrastruktury apod.) v etn napájení vlastní spot eby zdroje
poskytujícího podp rnou službu startu výrobny ze tmy, v rámci možností sí ového propojení a spolehlivého
provozu pro další obnovu dodávky na úrovni DS, p ípadn i jako podpora pro PS.
Pro výrobní moduly typu „B2“, „C“ a „D“ poskytující službu Schopnost startu ze tmy pro DS je požadováno:
-

-

výrobní modul se schopností startu ze tmy bude schopen zahájit provoz po odstávce bez jakékoliv
dodávky elektrické energie z DS ve lh
stanovené provozovatelem distribu ní soustavy;
výrobní modul se schopností startu ze tmy bude schopen se p ifázovat k síti v rámci frekven ních limit
stanovených v [4] l. 13 odst. 1 písm. a) a p ípadn nap ových limit stanovených p íslušným
provozovatelem distribu ní soustavy nebo v [4] l. 16 odst. 2;
výrobní modul se schopností startu ze tmy bude schopen automaticky regulovat poklesy nap tí
zp sobené p ipojováním spot eby;
pro výrobní modul se schopností startu ze tmy je dále požadována:
schopnost udržet p edepsané parametry frekvence a nap tí p i definované skokové zm
zatížení,
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schopnost provozu v omezeném frekven
závislém režimu p i nadfrekvenci a
v omezeném frekven
závislém režimu p i podfrekvenci podle [4] odst. 2 písm. c) a l.
13 odst. 2,
schopnost regulovat frekvenci v p ípad nadfrekvence nebo podfrekvence v celém rozp tí
inného výkonu na výstupu mezi minimální regula ní úrovní a maximální kapacitou,
jakož i na úrovni vlastní spot eby,
schopnost paralelního provozu n kolika výrobních modul v rámci jednoho ostrovního
provozu a
automaticky regulovat nap tí b hem fáze obnovy provozu soustavy;
výrobní moduly budu mít zajišt nou nezávislou komunikaci prost ednictvím nap . komunika ních
prost edk energetiky nebo prost ednictvím satelitního telefonu i po dlouhodob jší ztrát napájení
vlastní spot eby z DS;
výrobní modul má zajišt né napájení na dobu 8hod. a od 18.12.2022 na dobu 24hod. - napájení z baterií
i jiného nezávislého zdroje po ztrát napájení z DS pro vlastní ídicí systémy a ochrany, pro telefonní
komunikaci s PDS, p enosy m ení, signalizace, ovládání pro p enosy do dispe erského ídicího
systému PDS).

Místem m ení parametr poskytované služby je p edávací místo mezi výrobnou poskytující PpS-N a PDS.
V p ípad poskytování této PpS-N synchronním výrobním modulem jsou místem m ení parametr poskytované
služby svorky synchronního výrobního modulu, p íp. p edávací místo mezi výrobnou a PDS.
Výrobna poskytující PpS-N start výrobny ze tmy bude schopna provozu i v ostrovním provozu. Problematika
echodu do ostrovního provozu je technologickým procesem na stran výrobny. Postup p echodu do ostrovního
provozu odsouhlasí PDS.
Pokud bude stávající výrobna schopna poskytovat PpS-N v požadované kvalit , pak se p i stanovování
podmínek poskytování bude vycházet z podmínek platných v dob p ipojení dané výrobny k DS.
7.5.2.2

Dostupnost služby

Faktická dostupnost služby bude sjednána ve smlouv o poskytování PpS-N a standardn
provozní p ípravy chodu DS. O dostupnosti služby bude informován PPS.

ešena v rámci

Pro kontrolu schopnosti startu ze tmy provádí poskytovatel této PpS-N periodické certifika ní testy dle metodiky
popsané v odstavci 8.7 tohoto dokumentu. PDS je oprávn n v od vodn ných p ípadech (i periodicky) v pr hu
živostnosti za ízení a platnosti smluvního vztahu o poskytování PpS-N provád t zkoušky souladu smluvního
poskytování podp rných služeb, a to i pro pot eby zacvi ení provozního personálu. Termín a program t chto
provozních zkoušek oznámí provozovatel distribu ní soustavy subjektu poskytujícímu PpS-N minimáln 15 dní
ed jejich zahájením.
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CERTIFIKACE

Obsahem kapitoly je metodika certifika ních m ení jednotlivých nefrekven ních podp rných služeb (PpS-N)
popisující zp sob a podmínky provád ní m ení, technické hodnoty uvád né v Certifikátu PpS-N a ve Zpráv
z certifika ního m ení PpS-N, kvalitativní parametry PpS-N, podmínky spln ní t chto kvalitativních parametr ,
postup vyhodnocení údaj nam ených v rámci certifika ního m ení atd.
Metodiky m ení jednotlivých PpS-N jsou zpracovány jako samostatné kapitoly.
8.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Proces certifikace jsou innosti, na jejichž konci stojí certifikát schopnosti poskytovat PpS-N a zpráva
z certifika ního m ení dané PpS-N jako nutná podmínka pro poskytování PpS-N. Samotnému vystavení
Certifikátu schopnosti poskytovat PpS-N p edchází certifika ní m ení provád né podle metodiky m ení PpS-N
zpracované v této kapitole P ílohy 7 PPDS. Spolupráce mezi jednotlivými subjekty vcházejícími do procesu
certifikace PpS-N jsou znázorn ny na obrázku . 3.

Obr. 3 Vzájemné vztahy subjekt p i certifikaci PpS-N

Poskytovatel PpS-N zajistí provedení certifikace dle tohoto odstavce tak, aby p edložil certifikát schopnosti
poskytovat PpS-N a zprávu z certifika ního m ení v termínech uvedených ve smlouv o poskytování PpS-N.

Jednotlivými subjekty vcházejícími do procesu certifikace se rozumí:
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Žadatel o poskytování PpS-N – subjekt nabízející PpS-N, o jejíž využití v daném míst DS projevil
PDS zájem, tj. potenciální Poskytovatel dané PpS-N.
Certifikátor PpS-N – p edstavuje p íslušnou organizaci, která má od PDS ud lenou autorizaci pro
provád ní certifika ního m ení PpS-N (viz kapitola Podmínky ud lování autorizací).
PDS – Provozovatel distribu ní soustavy.

Na po átku celého procesu certifikace stojí subjekt – iniciátor, který vyvolává pot ebu provedení certifika ního
ení PpS-N. V tomto smyslu jsou za hlavního iniciátora považováni žadatelé o poskytování PpS-N.
Ve zvláštních p ípadech (nap . p i pochybnostech o korektním poskytování PpS-N) m že PDS vyvolat zahájení
procesu recertifikace. V dalším kroku je nutné, aby Žadatel o poskytování PpS-N uzav el smlouvu o provedení
certifikace PpS-N s p íslušnou autorizovanou certifika ní organizací (Certifikátorem PpS-N). Jedná se o smluvní
vztah pouze mezi t mito organizacemi, do kterého PDS nezasahuje.
Certfikátor PpS-N provede certifika ní zkoušky na základ metodiky m ení PpS-N vyhotovené PDS, p íp. po
dohod s PDS Certifikátor PpS-N sám navrhuje postup certifika ních m ení, který PDS schvaluje. P i tvorb
návrhu certifika ních zkoušek Certifikátorem PpS-N poskytne PDS nezbytn nutnou sou innost. Po schválení
tohoto návrhu ze strany PDS m že dojít k certifika ním zkouškám.
Výsledky certifika ního m ení Certifikátor PpS-N zpracuje v protokolární form . Výsledky obsahují: Certifikát
schopnosti poskytovat PpS-N, v . podrobného posouzení výsledk jednotlivých zkoušek a Zprávu z
certifika ního m ení. Zpráva z certifika ního m ení p edstavuje podrobn jší záznam rozsahu a výsledk
ení.
Žadatel o poskytování PpS-N p edkládá PDS ve dvou písemných vyhotoveních Certifikát schopnosti poskytovat
PpS-N a v jednom vyhotovení Zprávu z certifika ního m ení. Krom písemné formy p edloží výše uvedenou
dokumentaci PDS na elektronickém médiu. Teprve následn lze jednat o uzav ení smlouvy o poskytování PpSN.
Žadatel o poskytování PpS-N p edá PDS výše uvedené doklady pro p íslušnou PpS-N nejpozd ji dvacet
pracovních dní p ed p edpokládaným uzav ením smlouvy o poskytování PpS-N, to platí i pro opakovanou
certifikaci i proces recertifikace.
Po schválení doklad PDS, m že Žadatel o poskytování nabízet za ízení pro poskytování PpS-N. Pokud PDS,
neschválí doklady p edložené Žadatelem, sd lí Žadateli d vody. Žadatel nem že až do p edložení opravených
doklad toto za ízení nabízet pro poskytování (PpS-N).
Na základ akceptovaného Certifikátu schopnosti poskytovat PpS-N a Zprávy z certifika ního m ení PpS-N
že být uzav ena smlouva mezi PDS a Žadatelem o poskytování PpS-N. Certifikace PpS-N se provádí u všech
za ízení nejpozd ji v asovém intervalu 48 m síc od data po átku platnosti Certifikátu, p emž doba platnosti
nové certifikace za íná dnem následujícím po posledním dni platnosti p vodní certifikace bez ohledu na vlastní
termín nové certifikace a trvá 48 m síc . Nová certifikace m že být provedena nejd íve 120 dní p ed posledním
dnem platnosti stávající certifikace.
Certifikaci PpS-N v intervalu kratším než 48 m síc podléhají rovn ž poskytovatelé PpS-N po zm nách
parametr za ízení, které mohou ovlivnit kvalitu poskytování PpS-N a po opravách, rekonstrukcích a vým nách
technologického za ízení, které mají dopad na kvalitu poskytování PpS-N. P i nepln ní smluvních závazk
definovaných ve smlouv o poskytování PpS-N, nekvalitou poskytování PpS-N nebo p i vážných pochybnostech
o schopnosti poskytovat PpS-N ve smluvené kvalit , vyzve PDS Poskytovatele PpS-N, aby provedl
recertifika ní m ení. Bližší podrobnosti eší vlastní smlouva mezi PDS a Poskytovatelem PpS-N.
Pokud má Poskytovatel PpS-N uzav enou smlouvu s PDS na PpS-N OP a dojde v soustav ke stavu, kdy nastane
definovaná zm na systémových veli in, na n ž za ízení poskytovatele PpS-N reaguje p echodem do ostrovního
provozu, m že poskytovatel PpS-N písemnou formou požádat PDS o prodloužení platnosti Certifikátu
schopnosti poskytovat PpS-N. PDS m že takové žádosti vyhov t na základ posudku Certifikátora PpS-N a to
jen v t ch p ípadech, kdy PpS-N dosáhla certifikovaných parametr (analýzu dosažených parametr si provede
PDS), pokud byla PpS-N poskytnuta v rozsahu dle smlouvy a v souladu se zajišt ním bezpe ného a spolehlivého
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provozu DS. V tomto p ípad není zapot ebí vystavovat nový Certifikát schopnosti poskytovat PpS-N ani
Zprávu z certifika ního m ení.
Doba platnosti certifikátu schopnosti poskytovat PpS-N je potom prodloužena na dobu 48 m síc ode dne, kdy
ke zmín né zkoumané události došlo.

Naopak, pokud nesplní Poskytovatel PpS-N uvedené, m že PDS, na základ analýzy d vod nespln ní PpS-N
ve sjednaném rozsahu, požadovat provedení recertifika ního m ení.
8.2

PODMÍNKY UD LOVÁNÍ AUTORIZACÍ

Provád ní certifika ních m ení PpS-N je možné pouze na základ autorizace, o jejímž ud lení rozhoduje PDS
na základ písemné žádosti. Na ud lení autorizace pro provád ní certifika ních m ení není právní nárok. PDS
ud luje autorizaci na certifika ní m ení PpS-N, prokáže-li žadatel spln ní všech tímto dokumentem
stanovených podmínek. V opa ném p ípad vyzve žadatele k dopln ní žádosti a stanoví termín pro p edložení
vyžadovaných údaj . Po op tném p edložení žádosti rozhodne PDS s kone nou platností. P i zamítnutí žádosti o
autorizaci je možné podat novou žádost po uplynutí 1 roku ode dne kone ného rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
Autorizace je nep enosná na jinou právnickou i fyzickou osobu, ud luje se na dobu uvedenou v žádosti, nejvýše
však na 5 let ode dne ud lení s možností jejího prodloužení na základ žádosti držitele. Žádost o prodloužení
platnosti autorizace je nutné podat nejmén 4 m síce p ed skon ením její platnosti.
Autorizace se ud luje pro provád ní certifika ních m ení PpS-N uvedených v odstavci 8
8.2.1

Žádost o ud lení autorizace

Písemná žádost o ud lení autorizace obsahuje:
1.

2.
3.
4.

8.2.2

Obchodní firmu fyzické i právnické osoby, trvalý pobyt i sídlo, identifika ní íslo, u fyzické
osoby dále jméno, p íjmení a rodné íslo, pokud bylo p id leno nebo datum narození; u právnické
osoby údaje o jejím statutárním orgánu
Požadovanou dobu platnosti autorizace
Prokázání kvalifika ní, odborné a finan ní zp sobilosti žadatele podle kapitol Kvalifika ní
zp sobilost žadatele, Odborná zp sobilost žadatele.
Prohlášení žadatele, které potvrzuje, že rozumí požadavk m specifikovaným v P íloze 7 PPDS a
bude se p i vypracovávání certifika ních m ení jimi ídit.
Kvalifika ní zp sobilost žadatele

Žadatel nebo jím jmenovaný odpov dný zástupce, je povinen prokázat spln ní kvalifika ních p edpoklad .
Žadatel nebo odpov dný zástupce žadatele stvrzuje, že je osoba starší v ku 21 let, zp sobilá k právním úkon m,
bezúhonná a odborn zp sobilá a mající trvalý pobyt v eské republice. Za bezúhonného se pro ú el p id lení
autorizace považuje ten, kdo nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný z nedbalosti, jehož skutková
podstata souvisí s povolovanou inností, nebo pro trestný in spáchaný úmysln .
8.2.3

Odborná zp sobilost žadatele

Odborn zp sobilý je žadatel nebo jeho odpov dný zástupce, který má ukon ené vysokoškolské vzd lání
íslušného technického sm ru a p t let praxe v oboru nebo úplné st ední odborné vzd lání p íslušného
technického sm ru ukon ené maturitou a sedm let praxe v oboru a sou asn prokáže:
1.

2.
3.

odbornou zp sobilost pro provád ní certifika ních m ení PpS-N doložením akcí z jeho p íslušné
technické odborné innosti, kterou realizoval sám nebo jako spoluú astník nebo subdodavatel, ne
starších 5 let formou referen ní listiny v závislosti na typu certifikované služby.
schopnost realizace certifikace dané PpS-N technickou vybaveností pro ov ení rozsah , asových
pr
a funkcí komunika ních a ídicích systém certifikované PpS-N.
platné pojišt ní odpov dnosti podnikatel
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Finan ní zp sobilost žadatele

Finan ní zp sobilost je schopnost fyzické i právnické osoby žádající o ud lení autorizace, zabezpe it ádný
pr h certifika ního m ení dané PpS-N a z toho plynoucích závazk . Finan ní zp sobilost není v rámci
ud lování autorizace ze strany PDS posuzována.
8.2.5

Rozhodnutí o ud lení autorizace

Rozhodnutí PDS o ud lení autorizace obsahuje:
1.
2.
3.

obchodní firmu fyzické i právnické osoby, trvalý pobyt i sídlo, identifika ní íslo, u fyzické
osoby dále jméno a p íjmení, rodné íslo, pokud bylo p id leno, nebo datum narození,
dobu platnosti autorizace,
seznam PpS-N, na které se autorizace vydává.

PDS vede evidenci ud lených autorizací pro certifikaci PpS-N a zve ej uje seznam fyzických i právnických
osob majících autorizaci pro provád ní certifika ních m ení PpS-N na svých webových stránkách. Držitel
autorizace na certifika ní m ení dané PpS-N je povinen bezodkladn oznámit PDS veškeré zm ny údaj
uvedených v poslední žádosti o ud lení autorizace i jiné závažné údaje vztahující se k aktuáln ud lené a platné
autorizaci.
8.2.6

Zánik autorizace

Autorizace pro provád ní certifika ního m ení PpS-N zaniká:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.3

Uplynutím doby, na kterou byla ud lena, pokud nedošlo na základ žádosti držitele autorizace k
jejímu prodloužení.
U fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého držitele autorizace pro certifikaci PpS-N.
Prohlášením konkurzu na držitele autorizace.
Vstupem držitele autorizace do likvidace.
Zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace.
Na základ žádosti držitele autorizace o zrušení ud lené autorizace.
Rozhodnutím PDS o odn tí autorizace pro závažná profesní pochybení.
OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVÁD NÍ CERTIFIKA NÍCH TEST PPS-N

PpS-N mohou být poskytovány za ízeními poskytovatel PpS-N lišícími se zp sobem výroby i zp sobem
úpravy vyrobené elektrické energie, vnit ním schématem, vyvedením elektrického výkonu, technologickými
parametry, závislostí parametr na palivu i ro ním období atd. Pln postihnout a stanovit p esná pravidla pro
každé možné existující za ízení poskytovatele PpS-N není v principu možné ani ú elné. Proto jsou dále
specifikována n která obecná pravidla provád ní certifika ních m ení.
K t mto obecným pravidl m pat í:
1.
2.

3.

4.
5.

Žadatel o poskytování PpS-N poskytuje Certifikátorovi PpS-N všechny pot ebné údaje, a již pro
specifikaci provád ných m ení, nebo parametr za ízení
Jeli za ízením poskytovatele PpS-N výrobní modul, poskytovatel PpS-N dále dokládá PDS certifikát
souladu s [4] a simula ní modely v souladu s [4]. Toto ustanovení se netýká stávajících výroben, pro
které PDS zve ejní seznam požadavk na svých webových stránkách.
Certifika ní m ení se provádí:
Na samostatných technologických celcích, které se vzájemn neovliv ují. V p ípad , že dochází k
ovliv ování provozními stavy, bude ov ena správná funkce p i t chto provozních stavech.
Program m ení bude projednán s PDS, který je p íjemcem nabízené PpS-N
Okrajové podmínky poskytování PpS-N budou stanoveny ve studii pot ebnosti PpS-N, jejímž obsahem
je mimo jiné, v jakém technické a asovém rozsahu má být PpS-N poskytována.
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Certifikované za ízení poskytovatele PpS-N m že podp rnou službu poskytovat i jinému PDS než
tomu, k jehož DS je p ipojen, avšak je nep ípustné, aby poskytovatel PpS-N nabízel na jednom za ízení
danou PpS-N sou asn dv ma subjekt m. PDS, kterému má být PpS-N poskytována, p edem projedná
tento zám r s PDS, ke kterému je poskytovatel p ipojen.
Poskytovatel PpS-N p edloží informace vyplývající z informa ní povinnosti v souladu s [6] a dále
uvede p ípadné další existující podmínky omezující certifikaci PpS-N a poskytování dané PpS-N, nap .
asové omezení poskytování PpS-N, omezení poskytování PpS-N z d vodu ro ního období atd. Je-li
poskytovatelem PpS-N subjekt, na který se nevztahují požadavky [6], doloží poskytovatel PpS-N
maximum možných informací požadovaných [6], které má k dispozici.
Certifika ní autorita má právo eliminovat z certifika ního m ení p ípadné závady (ovliv ující výsledky
ení) zp sobené mimo certifikované za ízení poskytovatele PpS-N. Tento krok certifika ní autorita
zd vodní a popíše ve Zpráv z certifika ního m ení PpS-N.
VLIV ZM N V DISTRIBU NÍ SOUSTAV NA CERTIFIKA NÍ ZKOUŠKY

V ojedin lých p ípadech certifika ního m ení se m že vyskytnout negativní vn jší impulsní zm na výrazn
ovliv ující pr h m ených veli in (zm na zp sobená spot ebiteli v síti vvn, p ípadn vn, p echodový jev v DS
– sepnutí p ípojnic na blízké rozvodn , vypnutí vedení atd.).
Úplné vykompenzování t chto zm n není prakticky reálné a úprava požadavk podmínek certifikace z d vodu
ovlivn ní kvality nabízených PpS-N je nep ijatelná. Proto je nutná následující spolupráce mezi jednotlivými
subjekty vstupujícími do procesu certifikace PpS-N.
Žadatel (Poskytovatel) PpS-N, ve spolupráci s certifikátorem PpS-N, prokáže p vod vn jších nep íznivých vliv
na realizaci a jejich vliv na vyhodnocení certifika ních zkoušek. D kazem je soupis manipulací v síti nebo
kontrolní m ení kvality elekt iny v síti. Provozovatel DS se zavazuje na požádání poskytnout pot ebné údaje k
identifikaci nep íznivých vliv zp sobených provozem elektriza ní soustavy a p edcházet t mto vliv m v
pr hu m ení dle provozních možností.
Certifikátor PpS-N identifikuje a posoudí vn jší nep íznivé vlivy na realizaci certifika ních zkoušek a je
oprávn n je eliminovat z vyhodnocení m ení. Certifikátor PpS-N zpracuje všechny výše uvedené údaje jako
sou ást Zprávy z certifika ního m ení PpS-N.
8.5

ENÍ PODP RNÉ SLUŽBY – ÍZENÍ NAP TÍ, ÍZENÍ TOK JALOVÝCH VÝKON

Cílem certifika ních m ení t chto PpS-N je ov ení skute ného rozsahu regulace tok jalového výkonu
poskytované p íslušným za ízením v rámci nabízené PpS-N ízení nap tí, resp. ízení tok jalových výkon ,
kterou nabízí žadatel o poskytování PpS-N provozovateli DS a ov ení technických podmínek zajišt ní ízení
této PpS-N mezi žadatelem o poskytování PpS-N a PDS. P i testech se pln zachytí a ov í vlastnosti a
parametry certifikovaného za ízení nezbytné pro poskytování dané PpS-N. Tím jsou ur eny podmínky, kterým
musejí vyhov t samotné testy a které není možné p i p íprav testu opomenout.
ed provád ním test je certifika ní organizací provedena p íprava certifika ního m ení. V rámci této p ípravy
jsou mezi žadatelem o poskytování PpS-N a PDS up esn ny a odsouhlaseny technické a provozní podmínky,
asové a v cné údaje, které jsou pro provedení certifikace nutné. P ípadné odchylky od dále uvedených
následujících test , které jsou Certifikátorem PpS-N navrženy, budou projednány a odsouhlaseny s PDS.
Využití PpS-N regulace tok jalového výkonu pro regulaci nap tí v DS nebo pro ízení ú iníku nebo ízení
etok Q v ur ených uzlech DS (p edávacích místech) je pln v kompetenci PDS.
Základní podmínkou certifikace je spln ní požadavk PPDS, pro výrobny a akumula ní za ízení pak zejména
podmínek stanovených P ílohou 4 PPDS, l.5.1, neur í-li PDS jinak. U stávajících za ízení budou podmínky
certifikace stanoveny PDS.
Pro žadatele o poskytování PpS-N typu výrobní modul je p edm tem certifikace ov ení dosažitelných hodnot
jalového výkonu v rámci PQ diagramu v etn oblasti povinné podpory, viz. obrázek Chyba! Nenalezen zdroj
odkaz .Obr. 4, Chyba! Nenalezen zdroj odkaz .Obr. 5. U stávajících výrobních modul se jedná o pásmo
podpory dle PPDS P íloha 4 platné v dob uvedení do provozu, p edm tem certifikace jsou tak dosažitelné
hodnoty jalového výkonu PQ diagramu.
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Obr. 4 Oblast poskytování PpS-N – zdroje
8.5.1
8.5.1.1

Obr. 5 Oblast poskytování PpS-N – akumulace

Provád ní test PpS-N ízení nap tí a ízení tok jalových výkon
Test . 1 – Ov ení rozsahu regulace tok jalového výkonu ve sm ru dodávky i odb ru jalového
výkonu

Cílem testu je ov ení maximálních dosažitelných hodnot Q dle PQ diagramu nabízeným žadatelem o
poskytování PpS-N, p i sou asném ov ení nap ových pom
a tok Q v související DS.
U žadatel o poskytování PpS-N s limitovanou asovou disponibilitou (nap . akumula ní za ízení) je sou ástí
zkoušky i ov ení garantované délky provozu, p i dané dodávce nebo odb ru jalového výkonu.
Technické provedení testu, které bude odsouhlaseno mezi PDS, žadatelem o poskytování PpS-N a certifikátorem
PpS-N, m že být odlišné dle r zného technického vybavení jednotlivých výroben, nap . pokud je regula ní
automatika (ASRU) dávající impulzy na SRU v majetku Žadatele o poskytování PpS-N. P i m ení je
certifikovaná výrobna za azena do ASRU a tím je certifikován celý proces, tj. zadání nap tí do ASRU, p epo et
dU na dQ. Pokud je regula ní automatika dávající impulzy na SRU v majetku PDS, povelování generátoru
provádí operátor Žadatele o poskytování PpS-N zm nou dQ.
Ochrany vlastního za ízení žadatele o poskytování PpS-N nepovolí provedení regulace p i p ekro ení
povolených limit . Vznik takovéto události bude popsán ve zpráv z certifika ního m ení PpS-N.
8.5.1.1.1

Hodnoty nap tí p i provád ní test rozsahu regulace tok jalového výkonu

Regula ní rozsah tok jalového výkonu bude m en p i zadaných hodnotách nap tí, které pro test stanoví PDS.
Zapojení sít , p i kterém bude test realizován, také ur uje PDS.
Obvyklá hodnota pro nap tí VVN je v rozmezí 115,0 až 119,0 kV. Hodnotu nap tí VVN je pot ebné prioritn
udržet v pásmu necitlivosti hladinových regulátor transformátor 110kV/VN, která obvykle iní +/- 2 %.
Obvyklá hodnota pro nap tí VN je v rozmezí +/- 6% Un.
8.5.1.1.2

Udržování hodnoty nap tí p i testu

Stanovená hodnota nap tí p i testu bude udržována pomocí:
-

dalších regula ních za ízení Žadatele o poskytování PpS-N, pokud existují
ostatních poskytovatel regulace tok jalového výkonu (pokud jsou k dispozici).
napájecích transformátor ru
dispe erem nebo automatickou regulací nap tí, podle druhu zkoušky.
V p ípad transformátor mezi PS a DS dle dohody provozovatel PS a DS. PDS ur í stav automatik
HRT p íslušných transformátor (zapnuto/vypnuto).
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8.5.1.1.3
ení maximálních regula ních rozsah tok jalového výkonu
- U více za ízení žadatele o poskytování PpS-N je test provád n pro konfiguraci za ízení ur enou ze
strany PDS.
i testu se m ní dodávka a odb r jalové energie do DS dle sjednaného postupu.
- Nap tí v síti se udržuje pomocí prost edk dle odstavce 8.5.2.1.1 a 8.5.2.1.2 v ur ených mezích.
i testu nebude p ekro eno povolené nap tí ur ené PDS, p íp. pásmo ±10 % Un, v kterékoliv ásti DS.
Pokud bude této hodnoty dosaženo, regulace se zastaví do té doby, než dojde ke korekci hodnoty nap tí
do požadovaných hodnot, pop . se test ukon í.
- Regulace probíhá do vy erpání rezervy Q v obou sm rech nebo do dosažení jakékoliv jiné provozní
meze u žadatele o poskytování PpS-N. P ekro ení provozních mezí za ízení žadatele o poskytování
PpS-N je sledováno výhradn automatikami a ochranami za ízení žadatele.
8.5.1.1.4

Hodnoty inného výkonu zdroj

Rozsah dodávky/odb ru jalového výkonu se ov uje minimáln pro dv hodnoty inného výkonu, a to pro Pdos a
Pmin, p íp. pro další hodnoty P v rozsahu Pmin – Pdos. Tyto hodnoty P, které jsou p edm tem ov ení rozsahu
dodávaného/odebíraného Q, jsou stanoveny po dohod žadatele o poskytování PpS-N a PDS, viz. Chyba!
Nenalezen zdroj odkaz .Obr. 6. Je-li žadatelem o poskytování PpS-N akumula ní za ízení pak je test
dodávaného/odebíraného jalového výkonu proveden pro Pdos a Pmin v režimu dodávky i odb ru inného výkonu.
8.5.1.1.5

Výsledný regula ní rozsah

Výsledný regula ní rozsah jalového výkonu u zdroje inného výkonu, který je dán zm enými hodnotami
QmaxPdos p i Pdos a QminPmin p i Pmin, viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkaz .Obr. 6.

Obr. 6 Certifikovaný rozsah jalového výkonu
Dále je výsledkem test závislost ur ených veli in (dle typu za ízení) na pr hu regulace tok Q, zejména
dosahovaných mezních hodnot U a Q a p esnost jejich regulace. Sledované veli iny p i testu ur í PDS dle typu
za ízení poskytujícího PpS-N:
Nap .
8.5.1.2

závislost nap tí v ur ených bodech DS na regulaci toku jalového výkonu žadatele o poskytování
PpS-N,
charakteristika závislosti toku jalového výkonu na vyráb ném inném výkonu u výroben, odchylky
od pr hu nabízeného žadatelem o poskytování PpS-N
garantovaná délka poskytování služby tok jalového výkonu pro zadané hodnoty Q.
asové odezvy na povely pro zm ny toku Q a úrovn nap tí
TEST . 2 – Test technického ov ení p esnosti

U PpS-N regulace tok jalového výkonu se p edpokládá provád ní regulace tok jalového výkonu na za ízení
žadatele o poskytování PpS-N na základ automatizovan zpracovaných požadavk , odesílaných z ídicích
systém PDS. Cílem testu je ov ení provedení a zajišt ní komunikace mezi PDS a žadatelem o poskytování
PpS-N, ov ení kvality a p esnosti regulace.
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Kontroluje se technická p ipravenost, správnost, rychlost a p esnost regulace. A dále vzájemná komunikace mezi
S PDS a výrobním modulem poskytujícím PpS-N, v návaznosti na odeslané požadavky PDS.
Test koordinace paraleln p ipojených jednotlivých za ízení jednoho poskytovatele PpS-N regulace tok
jalového výkonu se provádí vždy. Režim koordina ních test ur í PDS. P i tomto testu se kontroluje zda:
8.5.1.2.1

jednotlivá za ízení poskytovatele PpS-N správn reagují na povely z ASRU nebo D S PDS,
nedochází k protiregulaci mezi jednotlivými výrobními moduly i akumula ními za ízeními
Žadatele o poskytování PpS-N,
rezervy regulace tok jalového výkonu jsou proporcionáln erpány.
Testování technických podmínek regulace tok jalových výkon

Regulace tok jalového výkonu probíhá formou odeslání požadavku z ídicího systému PDS na hodnotu nap tí
v ur eném míst DS nebo na zm nu toku jalového výkonu v míst vyhodnocování PpS-N. Samotná regulace je
provedena za ízením žadatele o poskytování PpS-N. Žadatel o poskytování PpS-N je odpov dný za správnost
provedení regulace.
i vzniku rizika p ekro ení povolených limit v p ípad spln ní požadavku na regulaci ze strany PDS ochrany
vlastního za ízení žadatele o poskytování PpS-N provedení regulace nepovolí. Vznik takovéto události bude
popsán ve zpráv z certifika ního m ení PpS-N.
8.5.1.2.2
8.5.1.2.3

Testování technických podmínek regulace na zadané nap tí
i testu se provedou 4 zm ny nap tí a bude uznán, pokud jsou spln ny následující hodnoty:
110 kV: +1,0 kV, -1,0 kV, +2,0 kV, - 2,0 kV.
Spln ní zm ny o 2,0 kV závisí na regula ní rezerv a spln ní není závaznou podmínkou.
VN: +2%, -2%, +4%, -4%
Po dosažení požadované hodnoty nap tí se tato bude udržovat po dobu min. 5 minut.
Zadané zm ny nap tí bude dosaženo max. do 2 minut.
Oblasti technického testování

Oblasti technického testování jsou nap .:
-

Dostupnost dohodnutých komunika ních kanál mezi PDS a za ízením žadatele o poskytování PpS-N.
i tomto testu se ov í dostupnost a kvalita spojení mezi za ízením PDS a za ízením žadatele o
poskytování PpS-N, reakce na ztrátu komunikace, dohodnutý komunika ní protokol. Ov ení zajišt ní
oboustranného p enosu v pat né kvalit .

-

Spln ní technických požadavk PDS pro poskytování PpS-N (ov ení ur eného zp sobu komunikace
ídicích systém , ov ení p enosu požadovaných signál , m ení, povel ).
i tomto testu ov í PDS zp sob komunikace – p enos požadovaných m ení, signál , povel , odezvy
na vznik definovaných nestandardních stav v DS (nap . p echod výrobny do ostrovního provozu).

-

Správnost regulace toku jalového výkonu odpovídající požadavk m PDS. Je provedena kontrola
regulace na požadované nap tí nebo na požadovanou zm nu toku jalového výkonu požadovaným
sm rem, s danou p esností, dle požadavku PDS.
i tomto testu jsou ov eny parametry odezvy regulace tok jalového výkonu dle požadavk PDS
(rychlost, p esnost regula ního kroku, p esnost regulace nap tí).

-

Test odezvy na riziko p ekro ení limitních stav za ízení žadatele o poskytování PpS-N.
i tomto testu je ov ena funkce ochran a automatik za ízení žadatele o poskytování PpS-N,
znamenající p ekro ení limit za ízení poskytující PpS-N (nap . kontrola limit nap tí vlastní spot eby
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žadatele o poskytování PpS-N, p ekro ení povolených svorkových nap tí za ízení žadatele o
poskytování PpS-N, p etížení obvod , p ekro ení kapacity zdroje…).
8.5.2

Vyhodnocení p esnosti a kvality regulace

Pokud by nebylo dosaženo všech p edepsaných hodnot dle výše uvedených bod , zjistí se p ina a test se
opakuje. Pokud nebude možné n které podmínky testu p esn dodržet, rozhodne PDS, na základ posouzení
certifikátora PpS-N, o uznání testu.
8.5.2.1

Statická p esnost dosahované hodnoty jalového výkonu výroben poskytujících PpS-N

i provozu nad prahovou hodnotou zdánlivého výkonu Smin rovnou 10 % maximálního zdánlivého výkonu Smax
nebo minimální regula ní úrovn generátorové jednotky, podle toho, která hodnota je vyšší, bude výrobna
schopna poskytovat zadaný jalový výkon s p esností ± 2 % Smax. Do této prahové hodnoty zdánlivého výkonu
Smin jsou p ípustné odchylky nad 2 %, nep ekro í však 10 % Smax. Pro stávající výrobny m že PDS stanovit
odlišné hodnoty p esnosti.
8.5.2.2
8.5.2.2.1

Dynamická p esnost dosahované hodnoty jalového výkonu
Synchronní výrobní moduly

echod z jedné hodnoty poskytovaného jalového výkonu na druhou nevybo í z pásma s maximální tolerancí +/5 % hodnoty Pdos. P echod na nov požadovanou hodnotu Q nebude delší jak 2 min. Pro stávající výrobny m že
PDS stanovit odlišné hodnoty p esnosti a asového zpožd ní.
8.5.2.2.2

Nesynchronní výrobní moduly

Služba ízení nap tí
Po skokové zm
nap tí bude akceptovatelné, pokud nesynchronní výrobní modul dosáhne 90 % zm ny
jalového výkonu na výstupu do 4s, a ustálí se na hodnot stanovené pomocí strmosti do 30 sekund s p ípustnou
odchylkou jalového výkonu v ustáleném stavu nejvýše 5 % maximálního jalového výkonu. Uvedené požadavky
se vztahují také na žadatele o poskytování PpS-N typu akumula ní za ízení. Pro stávající výrobny i akumula ní
za ízení m že PDS stanovit odlišné hodnoty p esnosti a asového zpožd ní.
Služba ízení tok jalových výkon
i ízení toku jalového výkonu bude akceptovatelné, pokud nesynchronní výrobní modul bude schopen nastavit
zadanou hodnotu jalového výkonu v definovaném bod v rámci PQ diagramu s kroky nastavení nejvýše 5 %
plného jalového výkonu, a regulovat jalový výkon v míst p ipojení s p esností do plus/minus 5 % plného
jalového výkonu. Uvedené požadavky se vztahují také na žadatele o poskytování PpS-N typu akumula ní
za ízení. Pro stávající výrobny i akumula ní za ízení m že PDS stanovit odlišné hodnoty p esnosti a asového
zpožd ní.
8.5.3
8.5.3.1

Seznam požadavk
Požadavky PDS na Žadatele o poskytování PpS-N ízení nap tí, ízení tok jalových výkon

Certifikovaná PpS-N regulace tok jalového výkonu bude mít následující parametry:
1.
2.

Aktivaci a deaktivaci za ízení žadatele o poskytování PpS-N pro poskytování dané PpS-N dle
požadovaných podmínek ze strany PDS.
Srovnání m ených hodnot použitých pro hodnoty certifika ního m ení.

Certifikátor PpS-N vypracuje srovnávací tabulku hodnot použitých veli in s hodnotou m enou externím
idlem. Použité m idlo musí být nejmén t ída p esnosti 0,2. Srovnání se provede pro všechny p ípady za
stejných podmínek. V p ípad nespln ní tohoto kritéria vydá Certifikátor PpS-N písemné upozorn ní.
8.5.3.2

Provozní požadavky PDS na Certifikátora PpS-N

Základním požadavkem PDS na Certifikátora PpS-N je, aby p i provád ní certifika ního m ení respektoval
obsah m ení a požadovanou formu výsledk tak, jak je specifikováno v PPDS. Pro m ení PpS-N regulace tok
jalového výkonu:
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Vypracování programu m ení a projednání s PDS a jeho odsouhlasení PDS s dostate ným asovým
edstihem, minimáln 30 dní p ed plánovaným termínem zahájení certifikace, v . projednání
s p ípravou provozu a za azení do program dispe inku.
Provedení a vyhodnocení test dle kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkaz .8.5.2
Vypracování p íslušné zprávy z certifika ního m ení PpS-N (v etn vypracování srovnávací tabulky
hodnot použitých veli in Qg a Ug).
Požadavky Certifikátora PpS-N na Žadatele o poskytování PpS-N ízení nap tí, ízení tok jalových
výkon

Žadatel o poskytování PpS-N bude pln nápomocný p i provád ní certifika ního m ení a poskytne p íslušné
informace a zajistit podmínky k tomu, aby Certifikátor PpS-N mohl certifikaci PpS-N provést. Z požadavk je
možné konkrétn jmenovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.5.4

poskytnutí dokumentace za ízení,
specifikace hodnot certifikovaných parametr ,
edání jednopólového elektrického schématu výrobny s vyzna enými místy m ení veli in
zaznamenávaných v pr hu certifika ních m ení, které jsou p enášeny do S PDS,
zajišt ní p ístupu do SK (bez možnosti p ímých zásah Certifikátora PpS-N) a zajišt ní sb ru dat
v požadovaných souborech,
zajišt ní možnosti m it veli iny, které nejsou sou ástí SK v etn p ipojení externích m ících
ístroj a p íslušných externích za ízení,
možnost zaznamenávat nam ené veli iny,
provozní zajišt ní certifika ního m ení.
enos dat mezi zdrojem Žadatele o poskytování PpS-N a dispe inkem PDS

ed provedením certifikace zprovozní žadatel o poskytování PpS-N ve spolupráci s PDS p enos m ení, povel
a informací, které specifikuje PDS. U zdroj a akumula ních za ízení v návaznosti na P ílohu .4 PPDS.
Požadavky na zp sob zajišt ní komunikace, p enášené signály, m ení, povely a zp sob ízení poskytované
PpS-N stanovuje PDS dle vlastních standard pro daný typ za ízení a služby žadatele o poskytování PpS-N,
etn zp sobu provedení ov ení funk nosti.
8.6

ENÍ PODP RNÉ SLUŽBY – SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU VÝROBNÍHO
MODULU S ÁSTÍ DS (OP)

Ostrovní provoz výrobního modulu se vyzna uje zm nami systémových veli in – frekvence a nap tí. Ty
vyplývají z toho, že výrobní modul pracuje do izolované ásti soustavy, kde dochází k relativn velkým
fluktuacím zatížení. P i certifikaci PpS-N OP je také nutné vyzkoušet p echod do ostrovního provozu a op tné
sfázování s DS a spln ní podmínek v souladu s [4] l. 15 odstavce 5, bodu b).
Technologické a technické za ízení výrobního modulu, ídicí systémy a zp sob realizace regula ních obvod
ostrovního provozu ROOP je na jednotlivých výrobních modulech velice variabilní. Vlastnímu m ení bude
edcházet vypracování podrobného postupu m ení, ve kterém budou zohledn ny vlastnosti ROOP
certifikovaného za ízení, možnosti technologického za ízení i p edpokládané vlastnosti DS v daném
míst . Z tohoto postupu odvozené zm ny od dále navrženého rozsahu m ení je t eba konzultovat s PDS.
8.6.1

Princip testu

Certifikaci této PpS-N tvo í soubor komplexních test snažících se postihnout všechny fáze provozu výrobního
modulu spojené s ostrovním režimem. Testy OP parních i plynových elektráren jsou si velmi podobné, zatímco
testy OP pro jiné zdroje budou muset být modifikovány (nap . vodní elektrárny, i jiné technologie).

Certifikace PpS-N (OP) sestává ze dvou základních typ test :

Test . 1 – Test dynamického chování výrobního modulu simulací otá ek.

28

Verze 24.01.2020

Interní

Cílem testu je ov ení chování výrobního modulu p i skokových i plynulých zm nách otá ek. Skládá
se p edevším z t chto díl ích test :
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytnutí signálu dostupnosti (OP)
echod do režimu ostrovního provozu
Simulovaná skoková zm na otá ek (frekvence)
Simulovaná plynulá zm na otá ek (frekvence)
epnutí výrobního modulu do normálního pracovního režimu

Test . 2 – Test chování výrobního modulu p i vypínací zkoušce „ostrov“.
Ov ení dynamického chování výrobního modulu p i klasické vypínací zkoušce „ostrov“. Skládá se
edevším z t chto díl ích test :
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytnutí signálu dostupnosti (OP)
Vypínací zkouška typu „ostrov” ze vzájemn odsouhlaseného (mezi PDS a Poskytovatelem PpS-N)
inného výkonu na vlastní spot ebu výrobního modulu
Chod na vlastní spot ebu výrobního modulu a zm na zatížení vlastní spot eby daná zapnutím a
vypnutím velkého spot ebi e
ifázování výrobního modulu pracujícího v režimu OP k DS v rozvodn vn i vvn
echod výrobního modulu do normálního pracovního režimu

Zkouška se hodnotí jako úsp šná, pokud hodnoty frekvence a nap tí v pr
rozmezí zadaných hodnot.
8.6.1.1

hu celé zkoušky nevybo ily z

Test . 1 Simulace otá ek

Pod simulací otá ek se v dalším textu rozumí simulace zadaných otá ek nzad (fzad) v regulátoru otá ek ROOP,
které jsou zadávány do proporcionálního regulátoru otá ek.

Test se provádí na výrobním modulu, který je sfázován s DS. Frekvence vstupující do ROOP z DS se p i b žném
provozu ES v podstat neliší od normální frekvence 50 Hz.
Test simulací otá ek je p edstavován n kolika díl ími m eními a zkouškami. Pomocí nich se náhradním
zp sobem ov uje reakce výrobního modulu na r zné druhy fluktuací vznikající v reálném ostrovním provozu a
správná funk nost navrženého systému ROOP. Posloupnost a rozsah zkoušek je navržen v PMOP. PMOP
vypracovává Certifikátor PpS-N ve spolupráci s Poskytovatelem PpS-N. Pro vypracování PMOP poskytne PDS
Certifikátorovi nezbytné podklady, v etn požadavk na poskytování OP v daném míst DS (nap . požadovaný
rozsah KPR a SPR). Minimáln 30 dní p ed plánovaným termínem zahájení certifikace p edloží žadatel o
poskytování PpS-N vypracovaný PMOP ke schválení PDS. Bez schválení PMOP PDS není tento dokument
platný a není možné p istoupit k certifikaci.

Test se skládá p edevším z t chto díl ích test :
1.

echod z výkonové do otá kové regulace.

Cílem testu je ov it chování za ízení p i p echodu do ROOP. Protože frekvence ES je p i p echodu do ROOP
prakticky jmenovitá (50 Hz), m l by p echod do ROOP v okamžiku p epnutí prob hnout prakticky bez nárazu
výkonu. Odchylka frekvence v ES od 50 Hz v okamžiku zapnutí OP vyvolá regula ní odchylku v regulátoru
otá ek ROOP od obvyklé hodnoty n zad (fzad) a tím i proporcionální reakci na polohu regula ních ventil turbíny a
tím i výkonu. Zm ny výkonu výrobního modulu v okamžiku p epnutí i v další asové fázi p echodu jsou závislé
na konkrétním provedení ROOP a budou popsány v PMOP.
echod do OP by m l být, podle aktuálních možností certifikovaného za ízení, testován alespo na dvou
zných výkonových hladinách výrobního modulu pomocí simulovaného signálu vzniku OP.
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Simulované skokové zm ny otá ek

Cílem testu je ov it chování výrobního modulu p i skokových zm nách zadané hodnoty frekvence (otá ek)
proporcionálního regulátoru otá ek. Zdroj nepracuje v tomto režimu v uzav ené smy ce regulace výkonu.
Skokové zm ny frekvence (otá ek) budou ur eny v PMOP tak, aby odpovídaly dohodnutým hodnotám zm n
inného výkonu. Zat žování výrobního modulu skokovými signály zm ny otá ek se provádí podle PMOP
obvykle na horní, st ední a spodní hranici pro testy (OP) dohodnutého výkonového rozsahu výrobního modulu
(PhM - PdM ), aby bylo pokud možno co nejreprezentativn jší. Pokud je dohodnutý výkonový rozsah pro
ení (PhM – PdM ) menší než trojnásobek maximální hodnoty dohodnuté zm ny (3*PPROP ), potom se
ení na st ední hladin neprovádí. Testovací signál p edstavuje posloupnost zv tšujících se a prodlužujících se
skokových zm n frekvence. Pokud není tento test provád n v navrženém rozsahu, jsou d vody Certifikátorem
PpS-N podrobn uvedeny v PMOP.

3.

Simulované plynulé zm ny otá ek.

Test se provádí p i nastaveném normálním zesílení obvodu regulace otá ek (KPRn = 20 až 25), p ípadn
nastavené jiné hodnot zesílení po dohod provozovatele výrobního modulu, PDS a Certifikátora. Cílem testu je
ov it správnost chování výrobního modulu, velikost rezervy pro okamžité zm ny inného výkonu v celém
regula ním rozsahu OP výrobního modulu, tj. i správnost a funk nost použitého algoritmu ROOP, zjistit
skute nou velikost KPRn, která se m že lišit od nastavené hodnoty KPRn a p ípadn pr h diferenciálního
zesílení (KPRndif). Zkouška není nutná nap . v p ípad , že p epoušt cí stanice nebudou p i OP využívány, hodnoty
KPRn a p ípadn KPRndif jsou známé a je jistota, že výrobní modul je schopen zajistit zm nu inného výkonu p es
celý deklarovaný regula ní rozsah OP deklarovanou rychlostí.
Tento test p edstavuje komplexní vyzkoušení chování výrobního modulu v celém výkonovém rozsahu. Za íná
skokovou zm nou otá ek, po které následuje lineární kontinuální zm na, až je dosaženo horního PhM nebo
dolního PdM
inného výkonu výrobního modulu.
Pokud není tento test provád n (nebo není provád n v dále navrženém rozsahu) jsou d vody Certifikátorem
PpS-N podrobn uvedeny v PMOP.

4.

epnutí výrobního modulu do normální struktury ízení.

Cílem testu je ov it chování za ízení p i p echodu z OP do normálního provozního režimu výrobního modulu.
echod z OP se testuje alespo na dvou r zných výkonových hladinách výrobního modulu. P echod by m l být
klidný a hladký, bez velkých a prudkých zm n inného výkonu výrobního modulu. Podrobný postup a
edpokládané chování technologie p i p epnutí do definované normální struktury ízení a hladiny výkonu, p i
kterých se p epnutí uskute ní, je uveden v PMOP.

8.6.1.2

TEST . 2 - Chování výrobního modulu p i vypínací zkoušce "ostrov"

Jedná se o vypínací zkoušku, kdy je výrobní modul, který byl v pr hu této zkoušky automaticky p epnut do
režimu proporcionální regulace otá ek, se vypíná ze jmenovitého inného výkonu a p echází až na velikost
minimálního zatížení daného vlastní spot ebou výrobního modulu. Vlastní test se op tovn skládá z n kolika
díl ích m ení:

1.
2.
3.

Vypínací zkouška typu „ostrov” ze jmenovitého inného výkonu na vlastní spot ebu výrobního modulu
nebo na výkon blízký hodnot p íkonu vlastní spot eby,
provoz na vlastní spot ebu výrobního modulu a zm na zatížení vlastní spot eby daná zapnutím a
vypnutím velkého spot ebi e,
sfázování výrobního modulu pracujícího v režimu OP s DS v rozvodn vn nebo vvn,
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evedení výrobního modulu do normálního pracovního režimu.

8.6.1.3

ené veli iny a p esnost

Všechny veli iny budou m eny a zaznamenávány synchronn . Pokud je to možné, použije se pro jejich získání
SK , v opa ném p ípad je nutné použít externí p ístroje. I v takovémto p ípad bude zaru ena synchronizace a
esnost nam ených dat.
Seznam m ených veli in (minimáln U, f, P, Q, I) v etn minimální p esnosti jejich m ení bude definován ze
strany PDS. Základní rozsah m ených veli in je uveden v následující tabulce Tab. 3Tab. 2.
Veli ina
Ug
UVS
fVS
Stav vyp.
VM
Zahájení
(BS)

Popis veli iny
nap tí na svorkách
nap tí na p ípojnicích
vlastní spot eby [kV]
frekvence na p ípojnicích
VS [Hz]
Stav vypína e výrobního
modulu

icí interval
esnost
dlouhodobého
ení
záznamu

icí
interval
echodového
je

± 1%
±1%
±50mHz
Tp 1 s

Tp 0,01 s

Signál zahájení (BS)
Stav "blok p eveden do
režimu OP"

OP

Poznámka

Dvouhodnotový signál
0/1
Dvouhodnotový signál
0/1
Dvouhodnotový signál
0/1

Tab. 2 Základní rozsah m ených veli in p i certifikaci PpS-N Schopnost ostrovního provozu výrobního modulu
s ástí DS
8.6.2
8.6.2.1

Seznam požadavk
Požadavky PDS na Poskytovatele PpS-N OP

Obecné požadavky na vlastnosti za ízení certifikovaného pro PpS-N OP:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Nastavitelnost frekven ního relé (po et hladin frekvence, jejich hlášení na dozornu výrobního modulu a
dispe ink).
Možnost ru ního i automatického Zapnutí a ru ního vypnutí OP z místa obsluhy.
Existence lokálního schématu „OSTROV” a možnost jeho vyvolávání.
Nastavení k p echodu výrobního modulu do režimu OP (bude probíhat automaticky p i dosažení hodnot
frekvence stanovených PDS a prob hne bez zpožd ní) a nastavení ostatních hladin f relé [Hz]
minimáln v mezích stanovených v odst. 7.5.1.1 Tab. 1. Nastavení ostatních hladin f relé podléhá
souhlasu PDS.
Schopnost regulovat nap tí na blízké rozvodn vvn nebo vvn/vn v ur ených mezích (ru ním ízením
hladiny svorkového nap tí výrobního modulu).
Možnost ru ního zadání hodnoty „zadaných otá ek“ proporcionální regulace otá ek i regula ních
ventil pro možnost nastavení nenominálních otá ek (frekvence) ve skute ném ostrov .
Ovládání zesílení proporcionální regulace otá ek v ROOP, rozsah velikost zesílení bude PDS stanoven
v závislosti na typu technologie nap . pro tepelné elektrárny, i teplárny v rozmezí 10 až 25.
Možnost zm ny velikosti výkonové rezervy technologie pro OP.
i p echodu do OP automatické zregulování svorkového nap tí zdroje do p edepsaných mezí
uvedených v [3] s minimálním asovým zpožd ním

Poskytovatel PpS-N OP specifikuje následující parametry:
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Zaru ený výkonový rozsah výrobního modulu [MW] b hem certifika ní zkoušky, tj. PdM a PhM .
Výrobní moduly, které v procesu využívají p epoušt cí stanice, budou mít m ený výkonový rozsah na
úrovni od PminROOP do PmaxROOP. Odchylky je nutno zd vodnit PMOP
Výkonový rozsah výrobního modulu [MW] pro PpS-N, tj. PminROOP a PmaxROOP. Je p itom žádoucí, aby
výkonový rozsah výrobního modulu pro PpS-N OP byl co nejširší, tj. hodnoty P minROOP mají být co
nejnižší (pokud možno odpovídat výkonu p i provozu na vlastní spot ebu) a hodnoty PmaxROOP co
nejvyšší (odpovídající PdosVM), to vše p i respektování možností technologie výrobního modulu.
Je-li provozní rozsah (PmaxROP – PminROP) v tší než 50% Pn, je test simulace fzad (fskut) proveden na
dvou výkonových hladinách (PminROP, PmaxROP) a velikost zm ny fzad (fskut) je ±1,0 Hz.
Je-li provozní rozsah (PmaxROP – PminROP) menší nebo roven 50% Pn, je test proveden pouze na jedné
výkonové hladin PminROP, resp. PmaxROP, velikost zm ny fzad (fskut) odpovídá nastavené statice ROOP a
ší i provozního rozsahu výrobního modulu.

3.
4.
5.

Dovolené skokové zm ny inného výkonu výrobního modulu [MW] p i m ení OP P P-ROOP
ípadn P P-ROOP+ a P P-ROOPDovolenou rychlost zm n p i m ení OP, tj. cMOP.
V p ípad VE specifikuje Poskytovatel PpS-N rozsah spád , p i kterých bude TG na VE nabízen pro
OP.

Výrobní modul poskytne službu ostrovního provozu vždy, když je v provozu, aktivace služby probíhá zcela
autonomn v závislosti na odchylce frekvence. Za p ípadnou vyrobenou energii se neplatí, nebo se nejedná
o regula ní energii. Zp sob hodnocení PpS-N OP je uveden v odstavci 9.3.1.
Poskytovatel PpS-N p edá PDS a Certifikátorovi PpS-N:
1.
2.
3.

Dokumentaci obsahující základní schéma ROOP
Nastavení parametr ROOP (v etn nastavení hladin frekvencí a as F-relé)
Výsledky zkoušek režimu OP výrobního modulu, provedených v rámci uvád ní technologie ROOP do
provozu, po úpravách ROOP a po významných zm nách v souvisejícím za ízení (nap . rekonstrukce i
vým na S nebo regulace turbíny, apod.).

ROOP je soubor technických HW a programových SW prost edk , které umož ují PpS-N OP. Pokud není na
výrobním modulu instalováno samostatné za ízení ROOP, ale technologie elektrárny po vhodných úpravách a
dopl cích pln požadovanou funkci zabezpe uje (nap . dopln no vhodné frekven ní relé, vhodné regula ní
systémy), doloží Certifika ní autorita spln ní podmínek PDS a p edá PDS prost ednictvím Žadatele
o poskytování PpS-N.

8.6.2.2

Požadavky PDS na Certifikátora PpS-N OP

Základním požadavkem PDS na Certifikátora PpS-N je, aby p i provád ní certifika ního m ení respektoval
obsah m ení a požadovanou formu výsledk tak, jak je specifikováno v PPDS a p ípadn up esn no v PMOP.
Pro m ení OP se zejména jedná o:

1.

2.

3.
4.
5.

Kontrolu pln ní obecných požadavk na PpS-N, zjišt ní a p ípadné p estavení n kterých
charakteristických parametr nap . asové zpožd ní p sobení frekven ního relé na základ doporu ení
PDS (viz p edchozí kapitola Požadavky PDS na Poskytovatele PpS-N),
Podrobnou p ípravu m ení PpS-N OP (postup m ení PMOP), ve které budou zohledn ny vlastnosti
ROOP na výrobním modulu, možnosti certifikovaného technologického za ízení i p edpokládané
vlastnosti DS v daném míst . Z tohoto postupu odvozené zm ny od dále navržených postup a rozsahu
ení (v etn p ípadných zm n test ) je t eba konzultovat s PDS,
Provedení a vyhodnocení testu OP simulací otá ek,
Provedení a vyhodnocení testu p i vypínací zkoušce „ostrov“,
Vypracování p íslušné a dostate
podrobné dokumentace certifika ního m ení.
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Požadavky Certifikátora PpS-N na Poskytovatele PpS-N OP

Poskytovatel PpS-N bude pln nápomocný p i vypracování PMOP a p i vlastním provád ní certifika ního
ení. Poskytne p íslušné informace a zajistit podmínky k tomu, aby Certifikátor PpS-N mohl provést
certifikaci PpS-N. Z požadavk je možné konkrétn jmenovat:

1.

Poskytnutí pot ebné dokumentace za ízení a systému ROOP a nastavení parametr ROOP v etn
nastavení hladin frekvencí a as F-relé.
2.
edání podrobné provozní instrukce elektrárny p i jejím provozu v režimu OP. P i uvád ní do provozu
za ízení pro poskytování PpS-N OP dodavatel zpracuje Provozní instrukci což je vlastn místní
provozní p edpis pro obsluhu v p ípad p i p echodu do ostrovního režimu.
3. Poskytnutí dokumentace obsahující výsledky zkoušek režimu OP výrobního modulu, provedených v
rámci uvád ní technologie ROOP do provozu, po úpravách ROOP a po významných zm nách v
souvisejícím za ízení (nap . rekonstrukce i vým na ídicího systému nebo regulace turbíny apod.).
4.
edání hodnot dovolené rychlosti zm n inného výkonu.
5.
edání dalších podklad a poskytnutí dalších informací nutných k vypracování PMOP.
6. Nastavení hodnot omezovacích regulací.
7. Zajišt ní p ístupu do SK (bez možnosti p ímých zásah Certifikátora PpS-N) a zajišt ní sb ru dat
v požadovaných souborech.
8. Zajišt ní možnosti m it veli iny, které nejsou sou ástí SK v etn p ipojení externích m ících
ístroj a p íslušných externích za ízení.
9. Možnost zaznamenávat nam ené veli iny.
10. edání jednopólového elektrického schématu výrobního modulu s vyzna enými místy m ení veli in
zaznamenávaných v pr hu certifika ních m ení, které jsou p enášeny do S Provozovatele DS.
11. Provozní zajišt ní certifika ního m ení.

8.7

ENÍ PODP RNÉ SLUŽBY – SCHOPNOST STARTU ZE TMY (BS)

Test ov ující schopnost startu ze tmy je sestaven tak, aby byl, pokud možno co nejv rn jším p iblížením stavu,
ke kterému dojde p i skute ném startu ze tmy. Podmínkou testu je schopnost žadatele o poskytování PpS-N
prokázat, že výrobna i akumula ní za ízení je schopna po odpojení od sít a ztrát vlastní spot eby obnovit
provoz a „podat“ nap tí na konkrétní p ípojnici vn nebo vvn, kterou ur í PDS. K tomu PDS vy lení cestu v DS
mezi zdrojem poskytujícím BS a požadovanou p ípojnicí, kterou bude zdroj napájet. Dále budou výrobní modul
i akumula ní za ízení certifikované pro poskytování PpS-N BS schopny:
-

regulovat inný výkon a nap tí p i skokové zm
zatížení v OP
provozu v omezeném frekven
závislém režimu p i nadfrekvenci a v omezeném frekven
závislém
režimu p i podfrekvenci v souladu s tabulkou Tab. 1
regulace frekvence v p ípad nadfrekvence nebo podfrekvence v celém rozp tí inného výkonu na
výstupu mezi minimální regula ní úrovní a maximální kapacitou, jakož i na úrovni vlastní spot eby
paralelního provozu n kolika výrobních modul v rámci jednoho ostrovního provozu
automaticky regulovat nap tí b hem fáze obnovy provozu soustavy

PpS-N BS sama o sob nemá význam, pokud zdroj není schopen prokázat realizaci ostrovního provozu. Úsp šná
certifikace PpS-N BS je tak podmín na úsp šnou certifikací PpS-N Ostrovní provoz (pouze ást dynamického
chování v OP).
PDS p ed zahájením testu uvolní p íslušná vedení a p ípojnice, které budou použity pro vytvo ení spojení mezi
zdrojem a p ípojnicí, kam bude nap tí od zdroje p ivedeno. Pro tento ú el zpracuje manipula ní program. PDS
dále zajistí dosta enou kapacitu záložních za ízení u p íslušných stanic, kde se budou provád t manipulace a
pop . zajistí p ítomnost provozního personálu.
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PDS dohodne s Žadatelem o poskytování PpS-N, ve spolupráci s certifikátorem PpS-N této PpS-N, které
manipula ní kroky provede dálkov dispe er, a pro které je nutná p ítomnost místního provozního personálu
PpS-N. Prioritou s ohledem na rychlost poskytnutí PpS-N BS je možnost dálkového najetí celého režimu BS,
zejména u za ízení bez trvalé obsluhy za ízení.
V p ípad úsp šného najetí vy len né ásti DS na jmenovité parametry nap tí a frekvence pomocí BS, ur í PDS
asovou délku provozu najetého zdroje s ástí DS bez zatížení (naprázdno), PDS dohodne s Certifikátorem
PpS-N a s Žadatelem o poskytování PpS-N, zda a jakým zp sobem bude BS zdroj v ostrovním provozu zatížen
(nap . dohodnutým za ízením vlastní spot eby elektrárny apod.). Dále pak PDS dohodne s Certifikátorem PpS-N,
zda bude zdroj po ukon ení zát žových m ení odstaven nebo zda bude p ifázován k DS v PDS ur eném míst .
8.7.1

Princip testu

Test BS napodobuje skute ný start ze tmy výrobny. Výrobna i akumula ní za ízení je na za átku testu uvedena
do stavu, který se blíží stavu po skute ném black-outu soustavy. Ve výrobn nepracuje žádný zdroj ani v režimu
pro vlastní spot ebu. Vlastní spot eba bude najeta ze separátního zdroje, jako je nap . dieselagregát nebo baterie.
Pak se zahájí najetí výrobny, p emž se zaznamenávají asy jednotlivých etap a všechny pot ebné veli iny. Test
kon í p ivedením nap tí na vyd lenou p ípojnici vn nebo vvn ur enou PDS. Výrobna pracuje v režimu ROOP a
napájí vlastní spot ebu zdroje a ur enou p ípojnici v DS. Krom funk nosti se ov uje asová náro nost
jednotlivých etap.
8.7.2

Test BS

8.7.2.1

Po áte ní podmínky

Zkouška vyžaduje vyjmutí zdroje z dispe erského ízení a zapojení DS dle pot eb testu. Po áte ní podmínky
definuje PDS. Jsou simulovány po áte ní podmínky vznikající po poruše typu black-out. Výrobna i akumula ní
za ízení jsou odpojeny od DS a odstaveny z provozu. Napájení vlastní spot eby je p erušeno. Výchozí
podmínkou pro PpS-N BS je schopnost co nejrychlejšího poskytnutí PpS-N BS, s minimalizací rizik
nedostupnosti (nap . z d vodu ztráty komunikace p i ztrát napájení z okolní DS, požadavek na trvalou obsluhu,
ípadn možnost dálkové iniciace DS dispe erem PDS atd.).
PDS ur í požadavky na p enášené povely, signály a m ení ze strany zdroje poskytující BS a souvisejících
technologií (informace z inicia ního zdroje – dieselagregát, baterie apod.).
8.7.2.2

ené veli iny a p esnost

Všechny veli iny budou m eny a zaznamenávány synchronn . Pokud je to možné, použije se pro jejich získání
SK , v opa ném p ípad je nutné použít externí p ístroje. I v takovémto p ípad bude zaru ena synchronizace a
esnost nam ených dat.
Seznam m ených veli in (minimáln U, f, P, Q, I) v etn minimální p esnosti jejich m ení bude definován ze
strany PDS. Základní rozsah m ených veli in je uveden v následující tabulce Tab. 3Tab. 2.
Veli ina

Popis veli iny

Ug

nap tí na svorkách

fg

frekvence na svorkách

UVS
fVS
Stav vyp.
VM
Zahájení
(BS)

nap tí na p ípojnicích
vlastní spot eby [kV]
frekvence na p ípojnicích
VS [Hz]
Stav vypína e výrobního
modulu

icí interval
esnost
dlouhodobého
ení
záznamu

icí
interval
echodového
je

Poznámka

± 1%
alternativn lze použít
ení otá ek

±50mHz
±1%
±50mHz

Tp 1 s

Tp 0,01 s
Dvouhodnotový signál
0/1
Dvouhodnotový signál
0/1

Signál zahájení (BS)
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Stav "blok p eveden do
režimu OP"

OP

Dvouhodnotový signál
0/1

Tab. 3 Základní rozsah m ených veli in p i certifikaci PpS-N Schopnost startu ze tmy a dodání výkonu P a Q
do vy len né ásti DS

8.7.2.3

Vlastní m ení

Funk nost PpS-N BS p edstavuje:
-

Funk nost nezávislého zdroje, který zajiš uje napájení vlastní spot eby certifikované výrobny po jejím
odpojení od DS a ztrát napájení vlastní spot eby.
Podání nap tí z výrobny na ur enou p ípojnici DS.
Udržení hodnot v požadovaných mezích
frekvence dle tabulky Tab. 4Tab. 3
Rozsah frekvence

Doba provozu

47,5 Hz – 48,5 Hz

30 minut

48,5 Hz – 49,0 Hz

90 minut

49,0 Hz – 51,0 Hz

neomezená

51,0 Hz – 51,5 Hz

30 minut

Tab. 4 Požadované rozsahy frekvence p i poskytování PpS-N BS
a nap tí stanovených PDS nebo dle níže uvedené tabulky Tab. 5Tab. 4
Rozsah nap tí

Doba provozu

0,85 p. j. – 0,90 p. j.

60 minut

0,90 p. j. – 1,118 p. j.

neomezená

1,118 p. j. – 1,15 p. j.

60 minut

Tab. 5 Požadované rozsahy nap tí p i poskytování PpS-N BS
Hodnoty pásem nap tí a frekvence pro stávající výrobny budou stanoveny PDS a vyplývají ze smlouvy
o p ipojení a PPDS platných v dob p ipojení dané výrobny.
8.7.2.4

epnutí regulace do režimu OP.
ení spo ívá v zahájení sb ru m ených veli in.
Metodika vyhodnocení m ení, stanovení požadavk

i vyhodnocení provedené zkoušky se prokáže:
1.
2.
3.

8.7.2.5

Funk nost BS, tj. obnovení nap tí na ur ené p ípojnici DS ze strany výrobny.
Doba od požadavku na BS do obnovení nap tí na nejbližší p ípojnici DS, ke které je výrobna p ipojena,
ze strany výrobny bude stanovena PDS v rozmezí 30 – 60 min.
Schopnost p ipojení generátorového vypína e do ásti DS bez nap tí a schopnost postupného ru ního
nebo automatického zvyšování nap tí do požadované hodnoty nap tí. V p ípad ru ního zvyšování
nap tí i schopnost p epnutí do automatického režimu regulace.

Stanovení celkové doby trvání BS

Z nam ených hodnot se sestrojí grafy znázor ující BS Žadatele o poskytování PpS-N.
Z t chto graf se ode tou asy následujících událostí:
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T1 – povel “start BS”
T2 – obnovení dodávky pro VS žadatele o poskytování PpS-N BS
T3 – p íprava za ízení na poskytování PpS-N BS nap . pro výrobny jde o najetí generátoru na otá ky
T4 – zapnutí hlavního vypína e Žadatele o poskytování PpS-N BS a tím podání nap tí na ur enou
ípojnici DS, ízení nap tí (u synchronních výrobních modul ízení nap tí regulátorem buzení, a to až
na hodnotu jmenovitého nap tí)
T5 – p evedení Žadatele o poskytování PpS-N BS do režimu OP
Provede se výpo et a vyhodnocení jednotlivých dob startu a celkové doby startu TBS. TBS=T5-T1
Provede se porovnání doby TBS s maximální p ípustnou dobou pro uskute ní BS.
i testu nedojde k p sobení ochran ani limita ního systému, které by znemožnily použití Žadatele
poskytování PpS-N BS ke startu ze tmy.
Zkouška najetí a p ifázování druhého výrobního modulu

Zkouška se provádí pouze v p ípadech, kdy v rámci jednoho Žadatele o poskytování PpS-N je instalováno v tší
množství synchronních i nesynchronních výrobních modul nebo akumula ních za ízení. Tato za ízení jsou ve
vlastnictví Žadatele o poskytování PpS-N. Cílem této zkoušky je ov ení možného ovlivn ní parametr
dodávané elekt iny výrobní jednotkou poskytující PpS-N BS n kterou z dalších výrobních jednotek jednoho
Žadatele o poskytování PpS-N.
Pr h zkoušky je popsán v následujících bodech:
- Zkouška najetí výrobního modulu 2 (otá ky/frekvence), sfázování s výrobním modulem 1, p evedení
výrobního modulu 2 do režimu OP a ov ení stability paralelního provozu obou výrobních modul .
Nam ené pr hy jsou dokumentovány.
i p ifázování druhého výrobního modulu a b hem jejich paralelního provozu nedojde k nežádoucím
oscilacím nebo nestabilnímu chodu.
8.7.3

Seznam požadavk

Tento seznam požadavk neobsahuje všechny konkrétní požadavky na vlastnosti technologického za ízení
výrobny i akumula ního za ízení, které zajistí její zp sobilost pro PpS-N BS. Zajišt ní zp sobilosti výrobny
k BS vyžaduje vždy (s výjimkou p ípad , kdy s BS výrobny i akumula ního za ízení je po ítáno v projektu
za ízení a realizace odpovídá projektu) provedení ady nutných a pot ebných úprav technologie (podle zvláštního
projektu) ješt p ed realizací test BS. Mezi Certifikátorem PpS-N, žadatelem o PpS-N BS a PDS je dohodnut
zp sob komunikace p i testování.
8.7.3.1

Požadavky PDS na Žadatele o poskytování PpS-N BS

Certifikovaná PpS-N BS bude mít následující vlastnosti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zapnutí a vypnutí BS p ípadného nezávislého zdroje pro napájení vlastní spot eby zdroje z místa
obsluhy výrobny.
Zapnutí a vypnutí BS výrobny i akumula ního za ízení z místa obsluhy výrobny.
V p ípad výrobny volba posloupnosti a po tu generátor pro BS (výb r jednoho nebo dvou
generátor ), je-li PpS-N BS realizována na více generátorech.
Schopnost regulovat nap tí dle 8.7.2.38.7.3.3 na ur ené p ípojnici vn anebo vvn v ur ených mezích
(nap . ru ním ízením regulace buzení generátoru výrobny) i p i nulovém nebo malém inném výkonu
výrobny.
Schopnost regulovat frekvenci dle 8.7.2.38.7.3.3
Signál nedostupnosti BS

Poskytovatel PpS-N specifikuje následující parametry:
1.
2.
3.

Dostupnost BS v ase. P i tomto údaji je nutné specifikovat, pro jaké provozní režimy zdroje platí.
Maximální inný výkon a dobu provozu p i tomto výkonu v režimu ostrovního provozu, nejmén však
120 minut.
Garantovat nejdelší možnou dobu, za kterou je schopen zajistit BS po odpojení od DS.
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4.
5.
6.

8.7.3.2

Interní

Maximální velikost skokových zm n zatížení zp sobených asynchronními motory p i minimálním
inném výkonu výrobny i akumula ního za ízení poskytujícího PpS-N BS.
Maximální velikost skokových zm n zatížení zp sobená asynchronními motory p i maximálním
inném výkonu výrobny i akumula ního za ízení poskytujícího PpS-N BS.
Maximální a minimální meze hodnot frekvence a nap tí v celém elektro sytému Žadatele o poskytování
PpS-N, který projde procesem BS.

Požadavky PDS na Certifikátora PpS-N BS

Základním požadavkem PDS na Certifikátora PpS-N je, aby p i provád ní certifika ního m ení respektoval
obsah m ení a požadovanou formu výsledk . Obsah m ení a požadovaná forma závisí na požadavcích PDS.
Pro m ení BS se zejména jedná o:
1.
2.
3.

Kontrolu pln ní obecných požadavk na PpS-N a zjišt ní charakteristických parametr (viz p edchozí
kapitola Požadavky PDS na Žadatele o poskytování PpS-N)
Provedení a vyhodnocení testu BS.
Vypracování p íslušné zprávy z certifika ního m ení.

V p edstihu bude Certifikátorem PpS-N pro trasu testu ur enou PDS provedena:
-

kontrola na riziko vzniku elektromagnetických rezonancí pro navrženou základní trasu bez zatížení,
ípadn stanovit návrh opat ení pro minimum rizik,
kontrola na schopnost regulace nap tí p i BS s ur enou vy len nou ástí DS, z d vodu rizika vzniku
samobuzení vlivem velké kapacity vy len né DS,
kontrola na nastavení ochran, synchroniza ních za ízení (nap . povolení p ipnutí za ízení bez nap tí
synchrotaktem…).

Certifikátor PpS-N dle trasy ur í, zda zdroj poskytující BS najede do p edem zapojené celé trasy vy len né ásti
DS, nebo zda bude sestavení trasy v DS provedeno postupnými manipulacemi. U to ivých zdroj doporu í
Certifikátor PpS-N po konzultaci s PDS zp sob najetí:
-

zda zdroj poskytující BS bude p i najížd ní nejprve rozto en na jmenovité otá ky, potom se nabudí na
jmenovité nap tí a následn provede manipulace na p ipnutí za ízení vy len né DS, které jsou uvád ny
pod nap tí,
- nebo s ohledem na možné problémy s vysokou kapacitou (nabíjecím výkonem) sít a riziko vzniku
samobuzení) nejprve najede na jmenovité otá ky, následn p ipne vy len nou trasu a potom postupn
zvyšuje nap tí vy len né trasy pomocí buzení zdroje ru
nebo s využitím automatiky buzení,
ípadn kombinuje ru ní buzení s použitím automatiky.
Certifikátor PpS-N ur í režimy regulace otá ek p i najetí BS a p i následném zat žování.

8.7.3.3

Požadavky Certifikátora PpS-N na Žadatele o poskytování PpS-N BS

Žadatel o poskytování PpS-N bude pln nápomocný p i provád ní certifika ního m ení. Poskytne p íslušné
informace a zajistit podmínky k tomu, aby Certifikátor PpS-N mohl provést certifikaci PpS-N. Z požadavk se
jedná zejména o:

1.
2.

Poskytnutí pot ebné dokumentace za ízení.
edání podrobného provozního p edpisu pro BS v etn p edpisu pro zajišt ní nap tí z nezávislého
zdroje, je-li pro BS nezbytný.
3. Specifikace certifikovaných parametr :
- doba nutná pro zajišt ní vlastní spot eby výrobny i akumula ního za ízení z nezávislého zdroje
- doba nutná pro nastartování režimu BS
- doba nutná pro „podání“ nap tí na ur enou p ípojnici DS
- celková doba od impulsu BS do poskytnutí nap tí na ur enou p ípojnici DS
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4.
5.
6.
7.
8.

Interní

Zajišt ní p ístupu do SK (bez možnosti p ímých zásah Certifikátora PpS-N) a zajišt ní sb ru dat
v požadovaných souborech.
Zajišt ní možnosti m it veli iny, které nejsou sou ástí SK v etn p ipojení externích m ících
ístroj a p íslušných externích za ízení.
Možnost zaznamenávat nam ené veli iny.
edání jednopólového elektrického schématu výrobny s vyzna enými místy m ení veli in
zaznamenávaných v pr hu certifika ních m ení, které jsou p enášeny do D S PDS.
Provozní zajišt ní certifika ního m ení.
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Interní

VYHODNOCOVÁNÍ PPS-N

Hodnocení spo ívá v porovnání skute nosti s certifikovaným rozsahem parametr a objem PpS-N se
skute ností. Pro jednotlivé druhy PpS-N se hodnotí zejména úsp šnost aktivace (pokud má pro danou PpS-N
význam), doba provozu (p ípadn disponibilita) a dodržení objemu vykoupených služeb. Podle možností je
rovn ž pr žn ov ována kvalita dané vykoupené PpS-N.
Základem pro vyhodnocování jsou zejména: zpravidla 1 minutové hodnoty z provozních m ení poskytovatele a
z D S pr žn ukládané do databáze Dispe inku PDS, jejich hodinové pr
ry a dispe erská dokumentace.
Poskytování PpS-N je vykazováno v hodinách. Pravidla pro zaokrouhlování jednotlivých veli in, asovou
synchronizaci a zp sob p azování asu vzniku události jsou upravena ve smlouvách o poskytování jednotlivých
PpS-N.
Výsledky vyhodnocení poskytování PpS-N jsou k dispozici po skon ení p íslušného zú tovacího období
(kalendá ního m síce). Hodnoceno je jak asové, tak i kvalitativní hledisko poskytované PpS-N. Podrobnosti
budou upraveny ve smlouv o poskytování PpS-N.
Proces vyhodnocování PpS-N navazuje na studii pot ebnosti PpS-N, certifikaci a smluvní podmínky pro
poskytování PpS-N.
9.1

SLUŽBY JALOVÉHO VÝKONU

9.1.1

ízení nap tí

Poskytování PpS-N ízení nap tí je odlišn hodnoceno pro stávající a pro nov p ipojované výrobní moduly. Dle
smluvních podmínek se vyhodnocuje na denní a m sí ní bázi dle typu aktivace této služby
(dlouhodobá/krátkodobá).
Místem m ení požadovaných hodnot ze strany PDS, které slouží k vyhodnocování poskytnuté PpS-N ízení
nap tí jsou svorky výrobního modulu. V p ípad poskytování PpS-N nesynchronními výrobními moduly je pro
místo m ení uplat ováno ustanovení P ílohy 4 PPDS [8], že nesynchronní výrobní modul je blok nebo soubor
blok vyráb jící elekt inu. Místo m ení tak v p ípad nesynchronního výrobního modulu m že být odlišné od
svorek jednoho bloku nesynchronního výrobního modulu. V p ípad poskytování PpS-N z více výrobních
modul jednoho poskytovatele budou jednotlivé výrobní moduly hodnoceny samostatn .
Pro nov p ipojované výrobní moduly dle požadavk [4] je poskytování PpS-N hodnoceno na základ níže
uvedených kritérií:
-

-

-

-

TSH (hod) – doba, po kterou byla výrobna p ifázována k síti
tA – as aktivace služby ze strany PDS po nabídnutí p ipravenosti Poskytovatelem PpS-N
tD – as deaktivace služby ze strany PDS nebo p in na stran Poskytovatele PpS-N
Tpq (hod) – doba poskytování PpS-N ízení nap tí, p i využití celého certifikovaného (smluvn
dohodnutého) rozsahu jalového výkonu
Tpq = (td – ta)
Certifikovaný rozsah PQ digramu výrobního modulu, viz. ást 8 Certifikace, odstavec Chyba!
Nenalezen zdroj odkaz .8.5.2 tohoto dokumentu.
TCOR (hod) – doba opravného pln ní (možné korekce pln ní/nepln ní služby, nap . na základ
dispe erských záznam a analýz PDS). Doba opravného pln ní m že být kladná i záporná (TCOR+,
TCOR-)
TPH (hod) – doba, po kterou generátor skute
plnil danou PpS-N, korigovaná o dobu TCOR
TPH = (Tpq1 + Tpq2 + …. + Tpqn) + TCOR
Pro uznání 1hod. TPH bude výrobna poskytovat PpS-N ízení nap tí minimáln 50 min. z dané hodiny
s výjimkou hodiny aktivace a deaktivace. Hodina aktivace/deaktivace se uznává, i v p ípadech, kdy je
kratší jak 50 min.
Poskytovatel PpS-N zpracovává pravidelné m sí ní vyhodnocení formou výkazu PpS-N, které
poskytuje danému PDS ke schválení. Termín zaslání výkazu PDS bude stanoven smluvn .
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Platba bude uskute na za skute
dosaženou TPH výrobního modulu.
V ase, kdy není aktivováno poskytování PpS-N p echází výrobní modul do režimu povinné podpory a
chová se v souladu s podmínkami p ipojení k DS. Pr h aktivace a deaktivace služby je znázorn n na
obrázku Obr. 7.
Zp sob hodnocení ve vztahu k povinné podpo e výrobních modul dle [4] a [8] pro nov p ipojované
výrobní moduly je znázorn n na obrázku Obr. 7.
Sou ástí hodnocení provedení PpS-N je i ov ení technických podmínek poskytování PpS-N, jakými
jsou nap . p ijímání a správné provedení povel ve stanovených parametrech (rychlost, p esnost, ..), dle
stanovených smluvních podmínek

Obr. 7

íklad hodnocení služby jalového výkonu ízení nap tí pro nov p ipojované výrobní moduly

Pro stávající, již p ipojené výrobní moduly, p ípadn výrobní moduly p ipojované p ed nabytím ú innosti [4] je
edm tem hodnocení:
-

TSH (hod) – doba, po kterou byla výrobna p ifázována k síti
TRH (hod) – doba, po kterou výrobna regulovala v rámci služby jalového výkonu, p i využití celého
certifikovaného (smluvn dohodnutého) rozsahu jalového výkonu.

Certifikovaný rozsah PQ digramu výrobního modulu, viz. ást 8 Certifikace, odstavec Chyba!
Nenalezen zdroj odkaz .8.5.2 tohoto dokumentu a následující obrázek Obr. 8

Obr. 8 Certifikovaný rozsah jalového výkonu

-

TPH (hod) – doba, po kterou generátor skute
o dobu TCOR
TPH = TRH + TCOR

plnil danou PpS-N, to znamená doba TRH korigovaná
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-

-

TCOR (hod) – doba opravného pln ní (možné korekce pln ní/nepln ní služby, nap . na základ
dispe erských záznam a analýz PDS). Doba opravného pln ní m že být kladná i záporná (TCOR+,
TCOR-).
Pro uznání 1 TPH bude výrobna regulovat minimáln 50 min z dané hodiny.
Poskytovatel PpS-N provádí pravidelné m sí ní vyhodnocení PpS-N, které poskytuje danému PDS.
Fixní platba za rozsah v dob TPH výrobny.
Zp sob hodnocení ve vztahu k povinné podpo e zdroj dle [4] a [8] pro stávající výrobny je znázorn n
na obrázku Obr. 9. Pásmo povinné podpory není pro ú ely poskytování PpS-N uplat ováno.

Obr. 9
9.1.2

Interní

íklad hodnocení služby jalového výkonu ízení nap tí pro stávající výrobny

ízení tok jalových výkon

Poskytování PpS-N ízení nap tí je odlišn hodnoceno pro stávající a pro nov p ipojované výrobní moduly. Dle
smluvních podmínek se vyhodnocuje na denní a m sí ní bázi dle typu aktivace této služby
(dlouhodobá/krátkodobá).
Místem m ení požadovaných hodnot ze strany PDS, které slouží k vyhodnocování poskytnuté PpS-N ízení
jalového výkonu jsou svorky výrobního modulu. V p ípad poskytování PpS-N nesynchronními výrobními
moduly je pro místo m ení uplat ováno ustanovení P ílohy 4 PPDS [8], že nesynchronní výrobní modul je blok
nebo soubor blok vyráb jící elekt inu. Místo m ení tak v p ípad nesynchronního výrobního modulu m že být
odlišné od svorek jednoho bloku nesynchronního výrobního modulu.
Pro nov p ipojované výrobní moduly dle požadavk [4] je hodnocení poskytování PpS-N hodnoceno na základ
níže uvedených kritérií:
-

-

-

TSH (hod) – doba, po kterou byla výrobna p ifázována k síti
tA – as aktivace služby ze strany Poskytovatele na pokyn PDS
tD – as deaktivace služby ze strany Poskytovatele na pokyn PDS nebo p in na stran Poskytovatele
Tpq (hod) – doba poskytování PpS-N ízení nap tí, p i využití celého certifikovaného (smluvn
dohodnutého) rozsahu jalového výkonu
Tpq = (td – ta)
Certifikovaný rozsah PQ digramu výrobního modulu, viz. ást 8 Certifikace, odstavec Chyba!
Nenalezen zdroj odkaz .8.5.2 tohoto dokumentu.
TCOR (hod) – doba opravného pln ní (možné korekce pln ní/nepln ní služby, nap . na základ
dispe erských záznam a analýz PDS). Doba opravného pln ní m že být kladná i záporná (TCOR+,
TCOR-)
TPH (hod) – doba, po kterou generátor skute
plnil danou PpS-N, korigovaná o dobu TCOR
TPH = (Tpq1 + Tpq2 + …. + Tpqn) + TCOR
Pro uznání 1hod. TPH bude výrobna poskytovat PpS-N ízení nap tí minimáln 50 min. z dané hodiny.
Poskytovatel PpS-N zpracovává pravidelné m sí ní vyhodnocení formou výkazu PpS-N, které
poskytuje danému PDS ke schválení. Termín zaslání výkazu PDS bude stanoven smluvn .
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Obr. 10

Interní

Platba bude uskute na za skute
dosaženou TPH výrobního modulu.
V ase, kdy není aktivováno poskytování PpS-N p echází výrobní modul do režimu povinné podpory a
chová se v souladu s podmínkami p ipojení k DS. Pr h aktivace a deaktivace služby je znázorn n na
obrázku Obr. 10.
Zp sob hodnocení ve vztahu k povinné podpo e výrobních modul dle [4] a [8] pro nov p ipojované
výrobní moduly je znázorn n na obrázku Obr. 10.
Sou ástí hodnocení provedení PpS-N je i ov ení technických podmínek poskytování PpS-N, jakými
jsou nap . p ijímání a správné provedení povel ve stanovených parametrech (rychlost, p esnost,..), dle
stanovených smluvních podmínek

íklad hodnocení služby jalového výkonu ízení tok jalových výkon pro nov p ipojované výrobní
moduly

Pro stávající, již p ipojené výrobní moduly, p ípadn výrobní moduly p ipojované p ed nabytím ú innosti [4] je
edm tem hodnocení:
-

TSH (hod) – doba, po kterou byla výrobna p ifázována k síti
TRH (hod) – doba, po kterou výrobna regulovala v rámci služby jalového výkonu, p i využití celého
certifikovaného (smluvn dohodnutého) rozsahu jalového výkonu.

Certifikovaný rozsah PQ digramu výrobního modulu, viz. ást 8 Certifikace, odstavec Chyba!
Nenalezen zdroj odkaz .8.5.2 tohoto dokumentu a následující obrázek Obr. 11

Obr. 11 Certifikovaný rozsah jalového výkonu
-

TPH (hod) – doba, po kterou generátor skute
o dobu TCOR
TPH = TRH + TCOR

plnil danou PpS-N, to znamená doba TRH korigovaná
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-

TCOR (hod) – doba opravného pln ní (možné korekce pln ní/nepln ní služby, nap . na základ
dispe erských záznam a analýz PDS). Doba opravného pln ní m že být kladná i záporná (TCOR+,
TCOR-).
Pro uznání 1 TPH bude stávající výrobna regulovat minimáln 50 min z dané hodiny.
Poskytovatel PpS-N provádí pravidelné m sí ní vyhodnocení PpS-N, které poskytuje danému PDS.
Fixní platba za rozsah v dob TPH výrobny.
Zp sob hodnocení ve vztahu k povinné podpo e zdroj dle [4] a [8] pro stávající výrobny je znázorn n
na obrázku Obr. 12. Pásmo povinné podpory není pro ú ely poskytování PpS-N uplat ováno.

Obr. 12
9.2

Interní

íklad hodnocení služby jalového výkonu ízení tok jalových výkon pro stávající výrobny

SLUŽBY INNÉHO VÝKONU

9.2.1

Schopnost lokální stabilizace výkonu a nap tí

Hodnocení skute ného pln ní služby lokální stabilizace výkonu a nap tí se provádí ve smluvn sjednaném ase
poskytování služby. Služba je hodnocena v souladu se smluvními parametry, tedy:
-

výše poskytnutého inného výkonu pro pot eby PDS
sjednaný as.

Ze strany PDS je m ena hodnota inného výkonu poskytovaného Poskytovatelem PpS-N a as poskytování.
Hodnoty P jsou m eny v 1 – minutových ezech dispe erským systémem.
Platba za poskytování PpS-N odpovídá smluvn sjednaným parametr m za sjednaný výkon a sjednaný as, jak
uvádí následující obrázku Chyba! Nenalezen zdroj odkaz .Obr. 13. Platba za službu není vázána na konkrétní
využitelnost nasmlouvaných parametr služby ze strany PDS.

Obr. 13

íklad smluvn sjednaných parametr služby stabilizace výkonu a nap tí

Doba poskytování PpS-N lokálního zvýšení inného výkonu je dána: Tpc = Tks-Tss
Celková hodnota poskytovaného zvýšení inného výkonu je dána: Ppc = PSJ – PD
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Zp sob hodnocení poskytování PpS-N je shodný pro synchronní i nesynchronní výrobní moduly, stejn tak i
nov p ipojované a stávající výrobní moduly. Sou ástí hodnocení PpS-N zvýšení inného výkonu je sledování
nep etržitosti poskytování.
V p ípadech, kdy výrobní modul poskytuje sou asn PpS-N Schopnost lokální stabilizace výkonu a nap tí a
kterou ze služeb jalového výkonu, je každá z t chto služeb hodnocena samostatn .
9.3

SLUŽBY OBNOVY DISTRIBU NÍ SOUSTAVY

9.3.1

Schopnost ostrovního provozu výrobny s ástí DS

Hodnocení skute ného pln ní se provádí po aktivaci. Vyhodnocuje se konkrétní situace, a to na základ záznam
v dispe erské dokumentaci a dostupných hodnot z m ení. PDS má právo požadovat na poskytovateli možnost
inspekce p ipravenosti k pln ní této podp rné služby.
-

-

-

9.3.2

ipravenost
o Zdroj je nafázován + není signál nedostupnosti OP (p ipravenost zdroje p ejít z výkonové do
otá kové regulace)
o Kategorie podle výkonových stup B, C, D, viz PPDS P íloha 4
Hodnocení služby
o Služba je hodnocena na základ smluvních pravidel. Celková úhrada za poskytování služby je
složena z paušální platby a platby za aktivaci. Paušální platba slouží k úhrad p ipravenosti
Poskytovatele PpS-N poskytovat danou službu, platba za aktivaci služby se ídí dle níže
uvedených bod .
Poskytnutí služby
o V p ípad vyhlášení zvláštního režimu zú tování dle Vyhl. . 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu
s elekt inou je vyrobená elekt iny ú tována dle podmínek stanovených OTE. Poskytování
PpS-N „Schopnost ostrovního provozu výrobny s ástí DS“ pro PDS v režimu zvláštního
zú tování se týká zdroj , které neposkytují PpS pro PS.
o V p ípad poskytnutí služby z d vodu události v DS i mimo DS bez vyhlášení zvláštního
režimu zú tování, je vyrobená energie v dob poskytování PpS-N ú tována dle pravidel
stanovených ERÚ.
Schopnost startu výrobny ze tmy a dodání výkonu P a Q do vy len né ásti DS

Hodnocení skute ného pln ní se provádí po aktivaci. Vyhodnocuje se konkrétní situace, a to na základ záznam
v dispe erské dokumentaci a dostupných hodnot z m ení. PDS má právo požadovat na poskytovateli možnost
inspekce p ipravenosti k pln ní této podp rné služby.
-

-

Ohodnocení služby prob hne individuáln .
ipravenost
o signál BS – je k dispozici
Hodnocení služby
o Služba je hodnocena na základ smluvních pravidel. Celková úhrada za poskytování služby je
složena z paušální platby a platby za aktivaci. Paušální platba slouží k úhrad p ipravenosti
Poskytovatele PpS-N poskytovat danou službu (platba za p ipravenost a platba za význam
výrobního modulu).
Poskytnutí služby
o V p ípad vyhlášení zvláštního režimu zú tování dle Vyhl. . 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu
s elekt inou je vyrobená elekt iny ú tována dle podmínek stanovených OTE. Poskytování
PpS-N „Schopnost startu výrobny ze tmy a dodání výkonu P a Q do vy len né ásti DS“ pro
PDS v režimu zvláštního zú tování se týká zdroj , které neposkytují PpS pro PS.
o V p ípad poskytnutí služby z d vodu události v DS i mimo DS bez vyhlášení zvláštního
režimu zú tování, je vyrobená energie v dob poskytování PpS-N ú tována dle pravidel
stanovených ERÚ.

44

Verze 24.01.2020

Interní

10 OBECNÁ PRAVIDLA NÁKUPU PPS-N
10.1

PRÁVNÍ NORMY PRO NÁKUP PPS-N

Podp rné služby nakupuje PDS na základ uzav ených Smluv s poskytovateli PpS-N. Poskytovatel PpS-N musí
být ú astník trhu s elekt inou podle energetického zákona.
10.2

ZÁSADY PRO VÝB R POSKYTOVATEL PPS-N

i pot ebnosti (nezbytnosti) PpS-N pro zajišt ní bezpe ného a spolehlivého provozu DS a pro spln ní parametr
kvality dodávky elekt iny z DS zjišt né na základ studie pot ebnosti, postupuje PDS p i výb ru poskytovatel
PpS-N podle následujících zásad:
10.3

transparentní p ístup ke každému zájemci o poskytování pot ebných PpS-N, který prokázal spln ní
požadavk stanovených PPDS a PDS;
nediskrimina ní p ístup k zájemc m o poskytování pot ebných PpS-N a jejich cenovým nabídkám,
podle závazných pravidel výb rového ízení;
verifikovatelnost postup – existuje prokazatelnost všech d ležitých dat.
CÍLE NÁKUPU PPS-N

PDS p i nákupu (PpS-N) po prokázání pot ebnosti (nezbytnosti) PpS-N pro zajišt ní bezpe ného a spolehlivého
provozu DS a pro spln ní parametr kvality dodávky elekt iny z DS sleduje cíle v následujícím po adí:
10.4

zajišt ní bezpe nosti a spolehlivosti provozu DS a kvality a spolehlivosti distribuce v reálném ase;
minimalizace náklad na zajiš ování PpS-N;
optimalizace náklad ú astník trhu.
ZP SOBY ZAJIŠ OVÁNÍ PPS-N

PDS zajiš uje PpS-N následujícími zp soby:
-

tržní zajišt ní PpS-N prost ednictvím výb rového ízení;
netržní zajišt ní PpS-N na základ výjimky z tržního zajišt ní – pouze v p ípad , že tržní poskytování
nefrekven ních podp rných služeb je ekonomicky neefektivní nebo nemožné, oslovením jediného
možného poskytovatele v daném míst a ase.
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ÍLOHA 1 – VZOR FORMULÁ E PLN NÍ PPS-N ÍZENÍ
NAP TÍ NEBO ÍZENÍ TOK JALOVÝCH VÝKON PRO
STÁVAJÍCÍ VÝROBNU
ízení nap tí – stávající výrobna/výrobní modul
Spole nost
Ulice . pop.
Kontaktní údaje
PS
Poskytovatele
Místo p ipojení
PpS-N
Kontaktní osoba
Kontakt
Výrobna
Název
Za átek
vykazovaného
období
Vykazované
období
Konec
vykazovaného
období

Vyhodnocené parametry
za poskytovatele

Odsouhlasené parametry za PDS

Odpov dné
osoby

Typ
íslo
Datum
Platnost
výrobního výrobního poslední certifikace TSH (hod) TRH (hod)
modulu
modulu certifikace
do
1
2
3
N
Typ
íslo
TCOR+
TCOR- (hod)
výrobního výrobního
TPH (hod)
(hod)
modulu
modulu
1
2
3
N
Celková doba skute ného pln ní PpS-N

Za poskytovatele
PpS-N p edal
Datum a podpis
Za PDS p evzal
Datum a podpis

Komentá e, poznámky
ílohy
TSH (hod) - doba, po kterou byl výrobní modul p ifázována k síti
TRH (hod) - doba, po kterou výrobní modul reguloval v rámci za azení do dané PpS – N

Vysv tlivky

TCOR + (hod) - doba opravného pln ní (možné korekce pln ní služby) ze strany PDS
TCOR- (hod) - doba opravného pln ní (možné korekce pln ní služby) ze strany PDS
TPH (hod) – doba, po kterou generátor skute
korigovaná o dobu TCOR

47

plnil danou PpS-N, to znamená doba TRH

Verze 24.01.2020

Interní

ÍLOHA 2 – VZOR FORMULÁ E PLN NÍ PPS-N ÍZENÍ
NAP TÍ NEBO ÍZENÍ TOK JALOVÝCH VÝKON PRO NOV
IPOJOVANOU VÝROBNU
ízení nap tí – výrobna/výrobní modul p ipojená dle Na ízení EK . 2016/631
Spole nost
Ulice . pop.
Kontaktní
údaje
PS
Poskytovatele Místo p ipojení
PpS-N
Kontaktní osoba
Kontakt
Výrobna
Název
Za átek
vykazovaného
Vykazované období
období
Konec
vykazovaného
období

Vyhodnocené parametry
za poskytovatele

Odsouhlasené parametry za PDS

Odpov dné
osoby

Typ
íslo
Datum
Platnost
výrobního výrobního poslední
certifikace do
modulu
modulu
certifikace
1
2
3
N
Typ
íslo
výrobního výrobního TCOR+ (hod)
TCOR- (hod)
modulu
modulu
1
2
3
N
Celková doba skute ného pln ní PpS-N

TSH
(hod)

Tpq
(hod)

TPH (hod)

Za poskytovatele
PpS-N p edal
Datum a podpis
Za PDS p evzal
Datum a podpis

Komentá e, poznámky
ílohy
TSH (hod) - doba, po kterou byl výrobní modul p ifázována k síti
Tpq (hod) – doba poskytování PpS-N

Vysv tlivky

TCOR + (hod) - doba opravného pln ní (možné korekce pln ní služby) ze strany PDS
TCOR- (hod) - doba opravného pln ní (možné korekce pln ní služby) ze strany PDS
TPH (hod) – doba, po kterou generátor skute
korigovaná o dobu TCOR

48

plnil danou PpS-N, to znamená doba Tpq

Verze 24.01.2020

Interní

ÍLOHA 3 – VZOR FORMULÁ E PLN NÍ PPS-N SCHOPNOST
OSTROVNÍHO PROVOZU VÝROBNY S ÁSTÍ DS
Ostrovní provoz
Spole nost
Ulice . pop.
Kontaktní údaje
Poskytovatele PpS-N

PS
Místo p ipojení
Kontaktní osoba
Kontakt
Výrobní modul

Údaje o výrobn

Certifikace

Vykazované období
Doba p ifázování

Typ výrobního modulu
íslo výrobního
modulu
Datum poslední
certifikace
Platnost certifikace do
Za átek vykazovaného
období
Konec vykazovaného
období
TSH (hod)
Po adí poskytování

Datum
as
Datum
as
Celková doba
aktivace aktivace deaktivace deaktivace poskytování

1
Aktivace služby

2
3
N
Celková doba poskytování PpS-N

Odpov dné osoby

Za poskytovatele PpSN p edal
Datum a podpis
Za PDS p evzal
Datum a podpis

Komentá e, poznámky

ílohy
TSH (hod) - doba, po kterou byl výrobní modul p ifázován
k síti
Vysv tlivky
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ÍLOHA 4 – VZOR FORMULÁ E PLN NÍ PPS-N SCHOPNOST
STARTU VÝROBNY ZE TMY
Start ze tmy
Spole nost
Ulice . pop.
PS
Kontaktní údaje
Poskytovatele PpS-N Místo p ipojení
Kontaktní osoba
Kontakt

Údaje o výrobn

Certifikace

Vykazované období

Doba p ifázování

Výrobní modul
Typ výrobního
modulu
íslo výrobního
modulu
Datum poslední
certifikace
Platnost certifikace
do
Za átek
vykazovaného
období
Konec vykazovaného
období
TSH (hod)
Po adí poskytování

Datum
as
Datum
as
Celková doba
aktivace aktivace deaktivace deaktivace poskytování

1
Aktivace služby

2
3
N

Odpov dné osoby

Celková doba poskytování PpS-N
Za poskytovatele
PpS-N p edal
Datum a podpis
Za PDS p evzal
Datum a podpis

Komentá e, poznámky

ílohy
TSH (hod) - doba, po kterou byl výrobní modul p ifázován
k síti
Vysv tlivky
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ÍLOHA 5 – FORMULÁ SOUHLASNÉHO PROHLÁŠENÍ

Souhlasné prohlášení
poskytovatele podp rných služeb a provozovatele distribu ní
soustavy, do jehož distribu ní soustavy je p ipojeno za ízení
poskytovatele podp rných služeb pro EPS, a.s.
Provozovatel distribu ní soustavy:
Název:
O:
Sídlo:
íslo licence:
(dále jen „Distributor“)

a
Poskytovatel podp rných služeb:
Název:
O:
Sídlo:
íslo licence:
(dále jen „PpS“)
souhlasí s tím, aby od xx. xx. xxxx do xx. xx. xxxx byla prost ednictvím distribu ní soustavy, kterou vlastní a na
základ licence na distribuci provozuje Distributor, ízena dodávka, i spot eba elekt iny pro poskytování
certifikovaných podp rných služeb provozovateli p enosové soustavy EPS, a.s., z níže uvedeného za ízení
poskytovatele služby.

a.

Za ízení poskytující podp rné služby:

Název:
Adresa:
EAN:

Kontaktní osoba zodpov dná za poskytovanou podp rnou službu
Jméno, P íjmení:
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tel.:
e-mail:

Celkový instalovaný výkon výrobny elekt iny/provozovny:
Rezervovaný výkon p edávacího místa výrobny elekt iny/provozovny:
Rezervovaný p íkon p edávacího místa výrobny elekt iny/provozovny:
Maximální rychlost zm ny inného výkonu:
Služba je poskytována jedním výrobním zdrojem: ano/ne
typ zdroje:
Služba je poskytována jedním spot ebním za ízením: ano/ne
typ za ízení:

Typ certifikované podp rné služby pro provozovatele p enosové soustavy:

Zálohy pro automatickou regulaci frekvence (FCR)

………..MW

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR+)

………..MW

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR-)

………..MW

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR5; t = 5 min )
………..MW

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRR15+ ; t = 15 min )
………..MW

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR15- ; t = 15 min )
………..MW

Snížení výkonu (SV30)

………..MW

Regulace U/Q (SRUQ)

………MVAr

Schopnost ostrovního provozu (OP)

ano/ne

Schopnost startu ze tmy (BS)

ano/ne
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Zálohy pro náhradu (RR)

…….. MW

Za ízení poskytující podp rné služby je p ipojeno:
ímo do distribu ní soustavy Distributora

ano/ne

do lokální distribu ní soustavy (dále LDS)
íslo licence na distribuci LDS:

ano/ne

do odb rného místa (dále OM) jiného ú astníka trhu ano/ne
identifikace odb rného místa:

na nap ové hladin :

………..kV

v míst (rozvodna nebo vedení): …………………………………

b.

Poskytovatel podp rných služeb se zavazuje:

Poskytnout distributorovi p enos technických informací souvisejících s aktivací podp rných služeb do
dispe erského ídicího systému Distributora. Rozsah a forma poskytovaných informací budou p edm tem
dalšího jednání, nebo není-li ur eno jinak nap . provozní instrukcí. Souhlas není podmín n okamžitou aktivací
této komunikace.

PpS bere na v domí upozorn ní Distributora na povinnost respektovat a akceptovat (i) d vody nedisponibility
distribu ní soustavy pro za ízení poskytující podp rné služby dané právními p edpisy, kterými jsou p edevším
zákon . 458/2000 Sb., energetický zákon, vyhláška . 79/2010 Sb., o dispe erském ízení elektriza ní soustavy
a o p edávání údaj pro dispe erské ízení a vyhlášce . 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o
obsahových náležitostech havarijního plánu a (ii) technické možnosti p ipojení k distribu ní soustav dané
smlouvou o p ipojení k distribu ní soustav . Dále Distributor upozor uje PpS, že neodpovídá za nedisponibilitu
za ízení PpS pro poskytování podp rných služeb zp sobenou prokazateln mimo za ízení distribu ní soustavy
ve vlastnictví Distributora.

PpS se zavazuje informovat Distributora o jakýchkoliv zm nách týkajících údaj deklarovaných v tomto
prohlášení mající souvislost s poskytováním podp rných služeb, zejména zm na certifikovaných služeb nebo
identifika ních údaj , a to do 30 kalendá ních dn od provedení této zm ny.
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Souhlasné prohlášení zaniká:

a) dnem xx. xx. xxxx, nebo
b) dnem zániku smlouvy o p ipojení za ízení PpS bez náhrady, nebo
c) zánikem licence výrobce na výrobu elekt iny ( íslo licence ………………..), zm nou charakteru, i
technických parametr definovaného spot ebního za ízení, nebo
d) v p ípad neexistence anebo ukon ení smluvního vztahu mezi spole ností EPS, a.s. a PpS na poskytování
podp rných služeb v termínu do xx. xx. xxxx, podle toto, která ze shora uvedených skute ností nastane d íve.

V Praze dne ……….
Za Distributora

…………………………

…………………………

V ………………….. dne ……..
Za PpS

…………………………

…………………………
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