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Důvod aktualizace Kodexu PS Části VII.
•

•

Pravidelná aktualizace Kodexu PS Části VII. „Zařízení PS“ zahrnuje tyto základní oblasti:
o Harmonizace terminologie použité v této části Kodexu PS s nařízeními Evropské komise:
Nařízení Komise (EU) 2016/631 z 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro
požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (RfG), Nařízení Komise (EU)
2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby
(DCC), Nařízení Komise (EU) 2017/1485, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz
elektroenergetických přenosových soustav (SOGL)
o Doplnění požadavků na kybernetickou bezpečnost zařízení PS. Společnost ČEPS je
určeným správcem systémů kritické informační infrastruktury státu ve smyslu §3 písmeno c)
a písmeno d) zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. „Zákon o kybernetické
bezpečnosti“. Z tohoto důvodu musí ŘS stanic PS, systém chránění rozvoden a další
systémy splňovat aktuální nároky na kybernetickou bezpečnost
o Rozšíření zařízení PS na technologie, které jsou v současnosti nedílnou součástí zařízení
PS.
o Odstranění příloh z Části VII Kodexu PS obsahující seznam vedení PS.
Z pohledu schvalování se jedná o dílčí aktualizaci, proto byly s ERÚ konzultovány zejména změny
v textu této části Kodexu PS. Po obdržení připomínek ze strany ERÚ a jejich plnohodnotném
zapracování je tato verze připravena k oficiálnímu schválení.

Přehled obecných charakteristik navržených změn
Číslo změny

Stručný popis změny

Kapitola

Byly sjednoceny zkratky a terminologie v souladu s dalšími částmi Kodexu PS. Zkratky
a terminologie využívané v Kodexu PS Část VII jsou začleněny do kapitoly č. 1.
Aktualizována pravidla pro stav havarijních zásob silového zařízení s odkazem na
příslušné technické normy ČEPS
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Doplněn řídicí systém TDC
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Definována povinnost zajištění kybernetické bezpečnosti zařízení sekundární techniky
a obchodního měření
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3

Vznikla samostatná kapitola Obchodní měření
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Příloha č. 1

Příloha přehledu vedení PS byla odstraněna z důvodu nadbytečnosti

