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Připomínky k návrhu změn Pravidel provozování přenosové soustavy (Revize

14/leden2014) předaný společností ČEPS, a.s., na základě § 97a energetického

zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy byl zveřejněn na
internetových stránkách Energetického regulačního úřadu od 15. 11. 2013 s možností
zaslání připomínek do 29. 11. 2013.

K uvedenému vznesla v souladu s § 97a odst. 7 energetického zákona
následující připomínku společnost ČEZ Distribuce, a.s.:

Část V., Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS, bod 3.1.2 Velikost a odchylky
napájecího napětí:

Navrhujeme za větu „Vzhledem k lokálnímu charakteru napětí v ES se udržované hodnoty
napětí místo od místa v soustavě liší a jejich konkrétní hodnotu určuje Dispečink ČEPS.“ Doplnit
následující znění:

Meze napětí na přípojnicích 110 kV u transformací 400/110 kV a 220/110 kV se stanoví
v rámci přípravy provozu. Požadované hodnoty jsou vzájemně odsouhlaseny mezi dispečinkem
ČEPS a dispečinkem příslušného PDS. Dispečink ČEPS zajišťuje praktickou realizaci
požadovaných hodnot regulací jalových výkonů na transformátorech 400/110 kV a 220/110 kV.
Změny oproti stanoveným hodnotám napětí musí být vzájemně potvrzeny mezi dispečinkem PDS
a dispečinkem ČEPS.

Zdůvodnění:
Tento návrh zajistí soulad Pravidel provozování PPS s platnou Provozní instrukcí ČEPS,

a.s., PI 028 – 1 Rozdělení kompetencí, výkonné pravomoci a odpovědnosti při dispečerském řízení
ES ČR, kde je uvedeno v části 8. Přímé řízení dispečinky PDS
Dispečinky PDS řídí přímo:
8.3 V rámci přípravy provozu stanovení mezí napětí na přípojnicích 110 kV u transformací 400/110
kV a 220/110 kV. Požadované hodnoty jsou vzájemně odsouhlaseny s dispečinkem ČEPS, který také
zajišťuje praktickou realizaci požadovaných hodnot regulací jalových výkonů na transformátorech
400/110 kV a 220/110 kV. Změny oproti stanoveným hodnotám napětí musí být vzájemně potvrzeny
mezi dispečinkem PDS a dispečinkem ČEPS.

Tudíž není možné mít v Kodexu napsáno, že konkrétní hodnotu napětí pro hladinu 110 kV
určuje Dispečink ČEPS.

Připomínka akceptována částečně



2/2

V bodu 3.1.2 se za větu: „Vzhledem k lokálnímu charakteru napětí v ES se
udržované hodnoty napětí místo od místa v soustavě liší, jejich konkrétní hodnotu
v PS určuje Dispečink ČEPS.“, doplňuje věta:

„Udržované hodnoty napětí na rozhraní provozovatele PS a uživatele PS jsou
vzájemně odsouhlasovány oběma subjekty.“.

Vypořádání:

Věcná podstata připomínky ke znění návrhu Kodexu PS revize 2014 byla
shledána jako relevantní z důvodu nejasnosti rozdělení jednotlivých kompetencí při
řízení napětí.

Původní návrh v připomínce požadoval včlenění konkrétního znění provozní
instrukce ČEPS, a.s. PI 028-1, která však postihuje pouze vztah mezi Provozovatelem
PS a provozovatelem DS. Z důvodu obecnosti Kodexu PS byla zvolena formulace
vyjadřující podstatu odstavce navrhovaného ČEZ Distribuce, a.s., aniž by nějak
povinnost či pravomoc obou subjektů při určování udržovaného napětí byla oslabena.
Z pohledu znění Kodexu PS není vhodné včleňovat v tomto odstavci konkrétní znění
provozní instrukce řešící detailní provozní postupy mezi dvěma konkrétními subjekty
a to z důvodu možného vzniku nesouladu při změně konkrétní provozní instrukce.




