
Vypořádání připomínky k návrhu č. 01/2018 Pravidel provozování přenosové soustavy 

v elektroenergetice společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 

10, IČO 25702556, předanému na základě ustanovení § 97a energetického zákona 

Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení. 

Návrh změn č. 01/2018 Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice (dále 

též jen ,,PPPS“) předložený společností ČEPS, a.s., byl zveřejněn na internetových stránkách 

Energetického regulačního úřadu dne 8. listopadu 2017 s možností zaslání připomínek 

do 30. listopadu 2017: 

K uvedenému byla včasně podaná připomínka:

1. Dne 30. listopadu 2017 společností ČEZ Distribuce, a.s., k části II. kapitoly 2.12 

Maximální přípustný vyráběný výkon OZE z hlediska regulovatelnosti ES ČR, 

Kodexu PS

Navrhovatel Kodexu PS navrhuje celou kapitolu 2.12 v části II. s názvem Maximální 

přípustný vyráběný výkon OZE z hlediska regulovatelnosti ES ČR odstranit.  

V důvodové zprávě ke změnám Kodexu PS předkladatel uvádí jako důvod odstranění, 

a to ,,Vzhledem k možnosti dispečerského řízení obnovitelných zdrojů již tato kapitola 

není opodstatněná“. 

Návrh připomínkujícího

Připomínkující subjekt navrhuje zachování, případně úpravu celé kapitoly. Z pohledu 

zachování bezpečnosti a regulovatelnosti elektrizační soustavy vyplývající 

ze zachování akceptovatelného podílu zdrojů využívající obnovitelný zdroj primární 

energie ve vazbě na celkovou strukturu výrobní základny a další možnosti řízení 

soustavy by měla být kapitola týkající se maximálního přípustného vyráběného 

výkonu OZE z hlediska regulovatelnosti ES ČR v Pravidlech provozování přenosové 

soustavy zachována, případně aktualizována v souladu se současnou praxí 

provozovatele přenosové soustavy. Kapitola by pak mohla být přesunuta do Části V., 

která se týká Bezpečnosti provozu a kvality na úrovni PS. Provozovatel přenosové 

soustavy by měl v PPPS tak, jak v současném stavu rozpracovávat metodicky 

ustanovení § 8 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení 

k elektrizační soustavě, který definuje povinnost posuzovat žádost o připojení 

s ohledem na limity připojitelného výkonu. 

Vypořádání společnosti ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS, a.s. připomínku akceptuje, po úpravě textu je kapitola 2.12 v části 

II. přesunuta do části V. Kodexu PS. 




