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PRO  TO D LÁME?

Cílovým ešením Smart Grids je p edevším nabídka služeb 
provozovatel  soustav pro realizaci nových produkt  nabízených 
a využívaných:

zákazníky,

výrobci,

obchodníky,

s využitím budoucí inteligence sítí.

Prosumer

Cílem chytré sít  je tedy integrace požadavk , chování 
a inností uživatel  sít  (zákazník, výrobce, obchodník) 
a ostatních zainteresovaných stran a ú inného zajišt ní 
trvalé, ekonomické, bezpe né a spolehlivé dodávky elekt iny. 
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íslo 
opat ení Opat ení 

Primární 
odpov dnost

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

A1 Licence na akumulaci MPO
A2 Zajišt ní legislativních úprav pro jednozna né odlišení off-grid systém MPO
A3 Úprava/zm na tarifního systému ERÚ
A4 ení OPM s výrobou v návaznosti na zjednodušený p ístup k malým zdroj m ERÚ
A5 Nastavení plynárenských tarif ERÚ
A6 ešení problematiky energetické chudoby MPO

A7
Soubor opat ení k ešení potenciálního nedostatku výkonu ES R následn  schválených vládou 
k ešení energetických pot eb MPO

A8
Dispe erské ízení a regulace distribuované výroby, akumulace a DSR v ES R s vysokým podílem 
distribuované výroby MPO

A9 Návrh a p ijetí opat ení pro integraci vysokého podílu distribuované výroby do ES R MPO
A10 Tvorba a implementace „Sí ových kodex  ENTSO-E“  MPO
A11 Podmínky provozu a rozvoje ES s distribuovanou výrobou v prost edí SG MPO
A 12 Zavedení regionální úrovn  bilancování ES MPO
A 13 Úpravy za ízení a výpo ty investi ní náro nosti v ES MPO
A 14 Posouzení shody za ízení uvád ných na eský trh MPO
A 15 Zp tné vlivy výroben elekt iny a spot ebi  na ES MPO
A 16 ení Q a ú iník u MOP MPO/ERU
A 17 ení dodávky a odb ru MOO a p íprava pro AMM MPO
A 18 idlo AMM/AMR s GPRS p enosem MPO
A 19 Zrušení p edchozího oznámení zm ny as  p epínání tarif ERU
A 20 ASD  a chrán ní v ES MPO
A 21 Bezpe nost v ostrovních provozech MPO
A 22 Informa ní bezpe nost a zákon o kybernetické bezpe nosti MPO
A 23 Fyzická bezpe nost MPO

K CÍLI VEDE DLOUHÁ CESTA, KTERÁ POT EBUJE AS 
A PENÍZE, ...

Byl zpracován plán 
ípravy a realizace 

chytrých sítí

Byl zpracován plán 
ípravy a realizace 

chytrých sítí

ást reprezentující cílový stav systému z pohledu chytrých sítí 
v daných obdobích

ást reprezentující „ak ní“ opat ení (jedná se o innosti sm ující 
k p edem stanoveným cíl m) a k nim p íslušná „podp rná“ opat ení 
(zahrnují p edevším r zné analýzy, zpracování podkladových materiál  
pro další rozhodování apod.), jak cílového stavu chytrých sítí dosáhnout
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... KDY  CESTOU K DOSA ENÍ CÍLE JE AK NÍ PLÁN

Technika a technologie
výroba elekt iny - s cílem integrovat distribuovanou výrobu

dodávky a m ení elekt iny – s cílem poskytnout zákazník m 
dostatek dat o spot eb  pro jejich rozhodování

chod elektriza ní soustavy – s cílem zajistit její bezpe ný chod a 
odpovídající parametry elekt iny

akumulace elekt iny – s cílem jejího budoucího efektivního využití

výzkum a vývoj – s cílem predikovat a eliminovat negativní zp tné 
vlivy fyzikálních vlastností nových technologií a okolí

Bilance
elektroenergetika

teplo

Model trhu a 
tarifní systém

model trhu

tarifní systém 

Legislativa

Ak ní plán rozvoje Smart Grids byl definován ve stanovených 
obdobích z pohledu jeho realizace v n kolika oblastech:

do 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 – 2040
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DECENTRALIZOVANÁ VÝROBA – REFEREN NÍ SCÉNÁ  
VÝVOJE

Další rozvoj decentralizované výroby, o který mají zájem p edevším prosumers, 
bude klí ový pro rozvoj a provozování sítí

Další rozvoj decentralizované výroby, o který mají zájem p edevším prosumers, 
bude klí ový pro rozvoj a provozování sítí
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 Realizace v plném rozsahu 

  Realizace v áste ném rozsahu 

        * Realizace v áste ném rozsahu v delším asovém horizontu 

  Nerealizovat 

Zdroj: EZ 5

KOMBINACÍ R ZNÝCH OPAT ENÍ ...

Nap ová hladina Úprava DS Akumulace ízení nap tí 

nn 
 

 

           * 

vn 
 

  

vvn 
 

 
 

 

Dopad distribuované 
výroby je doporu en ešit 
na hladin  nn úpravou DS, 
na hladin  vn kombinací 
ízení nap tí a úpravy DS

Dopad distribuované 
výroby je doporu en ešit 
na hladin  nn úpravou DS, 
na hladin  vn kombinací 
ízení nap tí a úpravy DS

Jedná se o náklady nad rámec standardní obnovy 
za ízení

i ešení konkrétních oblastí a požadavk  na p ipojení 
distribuované výroby bude vždy nutný individuální 

ístup k ešení.
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Jedná se o náklady, které p edstavují dodate né investice ve výši p ibližn  4 mld. K  ro , 
tedy cca 20 – 40 % nad rámec sou asné úrovn  investic provozovatel .

Tyto dodate né náklady by m ly být v maximální možné mí e adresn  p azeny ú astník m 
trhu, kte í tuto pot ebu investic vyvolají.

Tarifní systém by m l tento požadavek zohlednit, a to pokud možno ex-ante tak, aby bylo 
zajišt no, že tyto náklady nebudou následn  p eneseny na ostatní uživatele sít .

...BYLO DOSA ENO MINIMALIZACE P EDPOKLÁDANÝCH 
NÁKLAD  PRO DOSA ENÍ CÍLE

Kam bude pot eba investovat:
AMM

ASD

Úpravy sítí

Technické vlastnosti sítí

Zkratový výkon

U/Q

Tvrdost sít

Referen ní scéná

cca 143 mld. K

Komentá :

Uvedené náklady zatím zahrnují pouze AMM, 
úpravy sít a ASD  na úrovni distribuce.
Ostatní náklady budou vy ísleny dodate .
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NAP SG je jedním ze 6 ak ních plán , které p edpokládá zpracovat aktualizovaná 
státní energetická koncepce, která je v procesu schvalování.

Byl projednán vládou dne 4. b ezna 2015, když usnesení vlády 149:

FAKTA O NAP SG

II. ukládá 
1. ministru pr myslu a obchodu 

a) zajistit napl ování Plánu realizace inteligentních sítí v eské republice uvedeného v Národním ak ním plánu, 
b) p edložit vlád  

ba) do 31. prosince 2017 Zprávu o pr žném vyhodnocení pln ní Národního ak ního plánu, 
bb) do 31. prosince 2019 návrh aktualizace Národního ak ního plánu, 

2. ministryni práce a sociálních v cí pokra ovat ve spolupráci s ministrem pr myslu a obchodu v konceptu ešení 
energetické chudoby v rámci nepojistných sociálních dávkových systém , 

3. 1. místop edsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, místop edsedovi vlády pro v du, výzkum a inovace, 
ministru životního prost edí a ministru pro lidská práva, rovné p íležitosti a legislativu poskytnout prost ednictvím 
svých zástupc  v orgánech Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii eské republiky pot ebnou 
sou innost p i pln ní úkolu podle bodu II/1 tohoto usnesení;

III. žádá edsedkyni Energetického regula ního ú adu a p edsedy Ú adu pro ochranu osobních údaj  a Ú adu pro 
ochranu hospodá ské sout že o poskytnutí sou innosti p i realizaci opat ení Národního ak ního plánu, které jsou v 
pravomoci jimi ízených ú ad . 



KONKRÉTNÍ „HMATATELNÉ“ VÝSTUPY

Zjednodušené p ipojování mikrozdroj
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Pouze mikrozdroje s instalovaným výkonem do 16 A (10 A) na fázi, p ipojené do OM 
na nap ové úrovni NN

budou spl ovat podmínky stanovené PPDS, SN EN 50 438 a souvisejících 
norem a právních p edpis

Zamezení/zajišt ní „nulové“ dodávky do DS a jiného OPM v každém okamžiku

Zákazník - technickým opat ením (regulace inného výkonu, akumulace) nebo 
optimalizací vlastní spot eby

PDS - nikoli technicky (odpojení OM od sít ), ale na ekonomické bázi (zpoplatn ní 
neoprávn né dodávky do DS progresivní sazbou)

Impedance sít  nam ená v p edávacím míst  mikrozdroje bude menší než limitní 
hodnota vztažné impedance uve ejn ná PDS 

V p edávacím míst  bude nainstalován elektrom r m ící odb r a p ípadnou 
„neoprávn nou“ dodávku elekt iny

EDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY PRO ZJEDNODUŠENÉ 
IPOJOVÁNÍ
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PDS zve ejní na svých internetových stránkách hodnotu vztažné impedance ZVZ

edpokládaná hodnota ZVZ aktuáln  je 0,47  (16 A) a 0,75  (10 A)

Zájemce o instalaci mikrozdroje si zajistí prost ednictvím kvalifikovaného odborníka 
zm ení hodnoty impedance ZM ENÁ v p edávacím míst , do kterého by m l být 
mikrozdroj p ipojen

V p ípad , že bude hodnota Z M ENÁ  ZVZ , musí zájemce požádat PDS o 
ipojení podle stávajících pravidel

V p ípad , že bude hodnota Z M ENÁ < ZVZ , m že zájemce pokra ovat v 
íprav  instalace mikrozdroje zjednodušeným zp sobem podle následujících 

bod

Žadatel provede instalaci mikrozdroje a nechá si vypracovat revizní zprávu

5 dní p ed požadovaným termínem zprovozn ní paralelního p ipojení k DS podá 
žadatel návrh na uzav ení dodatku ke smlouv  o p ipojení

PDS do 15 pracovních dn  po obdržení úplné žádosti provede instalaci nového 
elektrom ru m ícího odb r a p ípadnou „neoprávn nou“ dodávku elekt iny

POSTUP ZJEDNODUŠENÉHO P IPOJOVÁNÍ



KONKRÉTNÍ „HMATATELNÉ“ VÝSTUPY

Net metering



NAP SG

Zdroj: EZ 12

Ve státech EU, kde se Net metering již využívá, jde vesm s o provozní podporu 
decentralizované výroby - alternativu k provozní podpo e

Náklady spojené s využitím Net meteringu se ve v tšin chto zemí p enášejí na 
kone né spot ebitele elekt iny (kte í Net metering nevyužívají)

Podle dostupných informací v žádné z analyzovaných zemí nelze Net metering
kombinovat s jinou formou podpory

Zákazník je k využití Net meteringu motivován úsporou na variabilních složkách ceny 
elekt iny (vázaných na spot ebu elekt iny) a také na daních

Nejv tší rozdíly jsou v systémech vypo ádání kladného p ebytku (p ebytku výroby)

Nejblíže k fungování Net meteringu na tržním principu ze zemí EU, bez p enášení 
náklad  na ostatní spot ebitele, má Itálie

V p ípad  Itálie se ale nejedná o saldování výroby a spot eby, ale o ode tení 
id leného kreditu za dodávku z platby za elekt inu

Samovýrobci v Itálii platí také ro ní fixní poplatek na pokrytí administrativních 
náklad  provozovatele distribu ní soustavy

NET METERING – CO TO VLASTN  JE
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R je možný pouze Net metering na ist  ekonomické bázi (nettovat pouze silovou 
elekt inu)

Jeho využití bude založeno na obchodním vztahu samovýrobce a obchodníka, který 
má zodpov dnost za odchylku v daném odb rném míst

První podmínkou pro jeho využití je p enastavení regulovaných tarif  (distribuce, 
systémové služby a další „pr to né“ položky) s cílem jednozna né adresné platby 
uživatele sít  za využití jejích služeb, aby nedocházelo k „socializaci“ náklad

Druhou podmínkou pro jeho využití je posouzení da ových souvislostí zejména 
v oblasti DPH a dan  z elekt iny, aby se p edešlo nejasnostem a problém m p i 
aplikaci da ových zákon  (nelze vylou it nutnost zp esn ní da ové legislativy)

etí podmínkou je nainstalování pr hového m idla s hodinovým profilem

Pokud je výrobna p ipojena zjednodušeným zp sobem, nelze využít Net metering

NET METERING – MO NOST JEHO REALIZACE V R
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ROZVOJ MALÝCH INSTALACÍ DO 10 KW
- p ipojení bez licence, zjednodušené p ipojování

nebo

OM OM OM
Výrobna
<= 16 A 

nebo10A/fáze

Výrobna
<= 10 KW Výrobna

distribu ní soustava

Zjednodušené p ipojení ipojení bez licence Standardní p ipojení

obchodník dodává EE obchodník dodává EE

obchodník 
odebírá EE 

obchodník dodává EE

obchodník 
odebírá EE

obchodní 
vyrovnání 

na komodit

A) obchodní 
vyrovnání na 

komodit

B) saldování  
faktur -
zápo et

dodávka v MWh x K /MWh (dodávka – odb r v MWh) x K /MWh A) (dodávka – odb r v MWh) x K /MWh

B) (dodávka v  MWh x K /MWh – odb r v MWh x K /MWh)

vz
ta

h 
ob

ch
od

ní
k 

a 
pr

os
um

er

prosumer 1 prosumer 2 prosumer 3

nepodnikající osoba dle EZ

bez licence

výroba pro vlastní spot ebu, s 
„nulovým“ p etokem 
(problematické zajišt ní 
absolutní nuly)

bez žádosti o p ipojení, 
smlouva o p ipojení, oznámení 
PDS,

obousm rný elektrom r

kritériem pro zjednodušené 
ipojení bude impedance sít

nepodnikající osoba dle EZ

bez licence

výroba pro vlastní spot ebu s možnými 
etoky, obchodní vyrovnávání na 

komodit  (nap . za x MWh dodaných do 
sít  m že prosumer odebrat od 
obchodníka x MWh)

žádost o p ipojení

smlouva o p ipojení

obousm rný elektrom r

podnikající osoba dle EZ

s licencí

výroba jak pro vlastní spot ebu, 
tak pro p etoky, obchodní 
vyrovnání na komodit  nebo 
saldování faktur - zápo et

žádost o p ipojení

smlouva o p ipojení

obousm rný elektrom r



SHRNUTÍ
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PRO ?

Zavedení a využití inteligentních sítí bude v blízké budoucnosti nezbytnou sou ástí 
zajišt ní spolehlivého provozu elektriza ní soustavy.

Integraci velkého objemu výroby elekt iny z intermitentních zdroj  do ES R a 
ekávaný nár st výroby také v malých zdrojích p ipojených do distribu ní sít  

nebude možné zvládnout bez zavedení nového zp sobu ízení soustavy a 
inteligentních sítí.

Využívání prost edí inteligentních sítí bude také nezbytné pro rozvoj trhu s elekt inou 
a pro jeho využívání aktivními spot ebiteli, a také spot ebiteli - výrobci.

Spot ebitel m navíc poskytnou inteligentní sít  technologickou podporu pro zvýšení 
innosti užití energie.
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JAK?

NAP SG p edpokládá postupné zavedení inteligentních sítí a dalších opat ení v n kolika etapách.

Investice do inteligentních sítí jsou investicemi do infrastruktury a promítnou se do regulované 
složky ceny za elekt inu.

Proto je pot eba p izp sobit zp sob a rychlost zavedení inteligentních sítí p ínos m pro 
spot ebitele, když NAP SG bere v úvahu nákladovou optimalizaci. 

Sou ástí NAP SG je ucelený návrh opat ení, která zajistí p ípravu a realizaci nutných zm n 
optimálním zp sobem, a harmonogram, kdy je nutné jednotlivá opat ení realizovat. 

Vícenáklady na realizaci SG budou financovány prost ednictvím tarif  (platbami koncových 
zákazník , odebírajících elektrickou energii) a p ípadn  prost ednictvím dota ních titul  OP PIK.

Implementace NAP SG je „b h na dlouhou tra “, a aby nez stal jen 
dokumentem „do šuplíku“ bude nezbytné nastavit strukturu která bude 

sledovat jeho napl ování a ešit otev ené a nové otázky



CO ÍCI NA ZÁV R?
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Vývoj nezastavíme a touze prosumers po v tší svobod  a nezávislosti 
nezabráníme

Stále však z stane nezanedbatelný rozsah zákazník , kte í preferují 
jednoduchost vyjád enou slovy „o elekt inu se starat nechci“

My jsme tady od toho, abychom uspokojili ob  skupiny

pro prosumers p ipravili sv t Smart Grids, který nebude zadarmo, a jeho 
uživatelé, tedy p edevším prosumers, se na jeho nákladech musí férov  podílet

pro zákazníky „jednoduchý“ sv t, ve kterém se o elekt inu nemusí mnoho 
starat, když tento sv t nebude pro n  tak nákladný, jako sv t Smart grids



KUJI ZA POZORNOST


