Důvodová zpráva k návrhu aktualizace Kodexu PS
Část I. „Základní podmínky pro užívání přenosové
soustavy“
Předkládá:
Datum předložení:

ČEPS, a.s.
11. 5. 2022

Důvod aktualizace části Kodexu PS
Zapracování požadavků na připojení bateriových systému akumulace elektrické energie, aktualizace výměny
informaci mezi partnery a upravení a přemístění části kapitoly „Technické výpočty“ s ohledem na vhodné
zařazení do Kodexu PS Část IV. Kodex PS Část I byl zapracován do nové šablony a proběhla i drobná
revize celého textu této části s ohledem na zajištění aktuálnosti.

Přehled významných změn
Číslo změny

Stručný popis změny

Kapitola

Kodex převeden do nové šablony (přeformátování není pro přehlednost děláno
formou revizí)

1.
2.

Terminologie a
zkratky

Revize dle aktuálního použití v Kodexu PS Část I

3.

1

Formální úpravy textu.

4.

4

5.

5

6.

9

7.

10

8.

Příloha č.4

9.

Příloha č.7

Zapracování požadavků na připojení bateriových systému akumulace elektrické
energie (BSAE).
Vypuštěna kapitola 5.1.2 „Automatické připojení k síti“ a 5.1.13 „Požadavky na
frekvenční odezvu činného výkonu“ s ohledem na úpravu tohoto požadavku
v kapitole 4 a pro jejich duplicitu.
Doplněny požadavky dle NCER čl.41, aktualizovány požadavky na výměnu dat
v souladu s metodikou na výměnu dat dle SOGL. Doplněny požadavky na výměnu
dat od provozovatelů BSAE.
Přesunutí popisu jednotlivých technických výpočtů do Kodexu PS Část IV.
S ohledem na potřebná data, která jsou pro tyto výpočty požadována. Předávání
strukturálních dat je obsahem Kodexu PS Část IV a proto je popis technických
výpočtů přesunut do Kodexu PS Část IV.
Upravena tabulka výrobních modulů. Rozhraní kategorie A1 je nyní 800 W až 11 kW
včetně.
Doplněny požadavky na výrobní moduly připojené do DS stanovené ČEPS.
Doplnění je dáno vhodností zrušit Implementační dokument RfG a všechny
schválené požadavky stanovené ČEPS jsou uvedeny v Kodexu PS Část I.

Příp. obecný popis změn
V textu jsou důsledně používány jednou zavedené zkratky (ČEPS, ES, PS, PPC, PpS, PřS, SyS, VM…).

Přílohy
1. Příloha 1 Ke schválení – PPPS Část I – vyznačení navrhovaných změn
2. Příloha 3 Pro informaci – PPPS Část I – s přijetím navrhovaných změn

