
 

 

 

 

EUROENERGY, SPOL. S R. O. 

ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAHA 5 

ČESKÁ REPUBLIKA 

TEL.: 257 116 111 

FAX : 257 310 589 

 

WWW.EUROENERGY.CZ 

 Posouzení dostupnosti PpS pro zabezpečení 
bezpečného a spolehlivého provozu ES SR 

- 

Shrnutí pro potřeby zabezpečení PpS na rok 2022 



 

 

 

 

Zpracováno pro 

 

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtisk číslo     

 

 

10. 7. 2019 



 

 

 

SEPS – PpS – Shrnutí 3 Důvěrné 

OBSAH 

1. Úvod .............................................................................................. 5 

1.1 Situace na trhu s elektrickou energií, povolenky CO2 ................................ 5 

1.2 Požadavky na technologii (BREF/BAT) – směrnice o průmyslových 
emisích a BAT ................................................................................................ 6 

1.3 Změny v parametrech PpS ............................................................................ 7 

1.4 Požadavky na zajištění PpS .......................................................................... 9 

1.5 Mezinárodní obchod PpS ............................................................................ 12 

1.6 Změny ve zdrojové základně ....................................................................... 13 

1.7 Podpora využívání energie z OZE ............................................................... 13 

2. Dostupnost regulačních záloh pro PpS .................................... 15 

2.1 Popis metodiky analýzy a scénářů ............................................................. 15 

2.2 Primární regulace (FCR) .............................................................................. 16 

2.3 Sekundární regulace (aFRR) ....................................................................... 17 

2.4 Terciární regulace (mFRR a specifické produkty minutové manuální 
regulace) ....................................................................................................... 18 

2.4.1. Minutová manuální regulační záloha kladná .......................................................18 

2.4.2. Minutová manuální regulační záloha záporná ....................................................19 

2.5 Nevyužité zálohy pro PpS na certifikovaných zdrojích ............................ 20 

3. Závěry a doporučení .................................................................. 21 

3.1 Dostatečnost regulačních záloh pro poskytování podpůrných služeb ... 21 

3.2 Možné nástroje a postupy v řešení problematiky PpS ............................. 21 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Přehled dosažené ceny povolenky CO2 ............................................................... 6 

Obrázek 2 Empirické určení potřebné regulační zálohy aFRR ..............................................10 

Obrázek 3 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti FCR .................................................16 

Obrázek 4 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti aFRR ...............................................17 

Obrázek 5 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti kladné minutové manuální regulační 
zálohy ............................................................................................................................18 

Obrázek 6 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti záporné minutové manuální regulační 
zálohy ............................................................................................................................19 

 



 

 

 

SEPS – PpS – Shrnutí 4 Důvěrné 

SEZNAM ZKRATEK 

ACEOV .................................. Okamžitá regulační odchylka výkonu bez aktivací PpS 

aFRR/mFRR ........................ Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou, 
respektive manuální aktivací (Automatic/Manual Frequency 
Restoration Reserve) 

CE ........................................ Kontinentální Evropa 

EMO ..................................... Elektrárna Mochovce 

ENO ..................................... Elektrárna Nováky 

EPSR ................................... Energetická politika Slovenské republiky 

ES ........................................ Elektrizační soustava 

EVO ..................................... Elektrárna Vojany 

FAT ...................................... Doba do plné aktivace PpS (Full Activation Time) 

FCR ...................................... Záloha pro automatickou regulaci frekvence (Frequency 
Containment Reserve) 

FVE ...................................... Fotovoltaická elektrárna 

GA ........................................ Generation adequacy 

IF .......................................... Implementation framework 

LFC blok ............................... Kontrolní oblast (Load-Frequency Control Block) 

PPC ...................................... Paroplynový cyklus, paroplynový zdroj 

PpS ...................................... Podpůrné služby 

PPS ...................................... Provozovatel přenosové soustavy 

PRV ...................................... Primární regulace 

PS ........................................ Přenosová soustava 

RGCE ................................... Regional Group Continental Europe  

SRV ...................................... Sekundární regulace  

TRV ...................................... Terciární regulace  

ÚRSO ................................... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

VE ........................................ Vodní elektrárna 

VTE ...................................... Větrná elektrárna 

ZNO ..................................... Snížení spotřeby 

ZVO ...................................... Zvýšení spotřeby 

 

 

 



 

 

 

SEPS – PpS – Shrnutí 5 Důvěrné 

1. Úvod 

Poměrně dynamický vývoj v oblasti podmínek trhu a legislativy upravující prostředí výroby 
elektřiny a poskytování podpůrných služeb (PpS, resp. služeb výkonové rovnováhy) vede 
spolu s narůstajícími problémy s výskytem skokových změn frekvence v kontinentální Evropě 
k oprávněným diskusím o zajištění přiměřenosti výkonové, výrobní rovnováhy 
a dostatečnosti nabídky PpS pro potřeby v ES SR. 

Cílem tohoto dokumentu je shrnout výstupy z aktualizace výhledu PpS pro potřeby 
zabezpečení PpS na rok 2022 respektive navazující časové období.  

V následujícím textu jsou krátce zmíněny klíčové aspekty, které ovlivní dostupnost PpS 
v budoucnu. Jedná se zejména o následující aspekty: 

 Situace na trhu s elektrickou energií včetně problematiky povolenek CO2 

 Požadavky na technologii (BREF/BAT) 

 Změny v parametrech PpS  

 Požadavky na zajištění PpS ze strany ENTSO-E) 
o FCR - princip solidarity – část z 3000 MW 
o aFRR – minimum stanoveno podle špičkového zatížení  
o mFRR – výpadek největšího bloku 

 Mezinárodní obchod PpS 

 Změny ve zdrojové základně 

 

1.1 Situace na trhu s elektrickou energií, povolenky CO2 

V uplynulém roce došlo k výraznému nárůstu cen všech energetických komodit jako je uhlí, 
ropa, zemní plyn i samotná elektrická energie. Za hlavní příčinu nárůstu ceny elektrické 
energie je pokládán růst cen emisních povolenek, které se díky zastoupení a dopadům 
v rámci zdrojového mixu výrazným způsobem podílejí na dosažené tržní ceně elektrické 
energie. 

Nízké velkoobchodní ceny elektřiny do počátku roku 2018 vedly zejména u tepláren 
a závodních energetik k omezování kondenzační (elektrárenské) výroby a k přechodu na 
převážně teplárenský provozní režim. Následně došlo k částečnému zotavení trhu 
s elektřinou a k růstu ceny k současné úrovni cca 45–55 €/MWh. Náklady na výrobu elektřiny 
jsou nicméně ovlivněny souvisejícím nárůstem ceny emisních povolenek (viz dále), což 
udržuje ziskovost, resp. ztrátovost výroby elektřiny na obdobné úrovni jako při dřívější nízké 
ceně elektřiny. 

Evropský systém obchodování s povolenkami (EU ETS) a další nástroje EU v boji proti 
změně klimatu patří mezi další dlouhodobě působící faktory, které je třeba zmínit z hlediska 
dopadu na výrobní základnu. Zatímco v přechozích fázích implementace EU ETS byly zdroje 
spíše v přebytkové pozici z hlediska bilance přidělených a spotřebovaných povolenek, 
v současné době se tato situace obrací. Provozovatelé zdrojů musí pro provoz nakupovat 
povolenky. Bezplatné příděly pro rok 2019 již obvykle pokrývají 10–15 % potřebných 
povolenek. V průběhu posledního roku k tomu navíc stoupla cena povolenek ke kritické 
oblasti 20–25 €/EUA, pro kterou u uhelných zdrojů povolenky v podstatě představují 
ekvivalent nákladu na palivo. Při současných cenách povolenek (25 €/EUA) je využití 1 GJ 
uhlí zatíženo cca 63 Kč (tj. náklad cca 700 Kč/MWh při kondenzační výrobě elektřiny 
s účinností 32 %). 
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Obrázek 1 Přehled dosažené ceny povolenky CO2 

 

Zdroj: EEX 

Zdroje s převažující výrobou elektřiny dokážou tento stav kompenzovat v případě 
odpovídajícího růstu ceny elektřiny.  

Do mnohem obtíženější situace jsou v důsledku povolenek vystaveny teplárny 
s převažujícími tržbami z prodeje tepla a minoritní částí tržeb z elektřiny. Nejvíce ohroženy 
jsou pak teplárny, které neposkytují podpůrné služby. Teplárny nemohou promítnout 
kompletně náklady na povolenky do ceny tepla jednak obecně z regulatorních důvodů ale 
také z obchodních důvodů, jelikož v mnoha případech lze očekávat překročení pomyslné 
cenové hranici pro odpojování zákazníků od CZT. 

Situace menších uhelných tepláren (s výkonem cca do 30 MWe) bude při setrvání ceny nad 
20 €/EUA stále obtížnější a bez vnějších zásahů s velkou mírou pravděpodobnosti až 
neudržitelná. Nad hranicí 25 €/EUA lze předpokládat obtížné hospodaření i větších tepláren 
využívajících jako palivo uhlí a další související pokles výroby elektřiny a s tím související i 
dopady k dostupnosti poskytovaných PpS. 

1.2 Požadavky na technologii (BREF/BAT) – směrnice o průmyslových 
emisích a BAT 

Výše popisovaná situace s povolenkami je z hlediska energetického mixu dále ztěžována 
doprovodnou environmentální regulací na úseku ochrany ovzduší. 

Směrnice 2010/75/EU zpřísnila s platností od roku 2016 emisní limity znečišťujících látek 
(mg/m3) vypouštěných do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (LCP), tj. všech 
spalovacích zdrojů s tepelným příkonem nad 50 MWt (rámcově s elektrickým výkonem nad 
10 MWe). 

Provozovatelé zdrojů se mohli rozhodnout pro odložení účinnosti těchto požadavků 
prostřednictvím zařazení do tzv. Přechodného národního plánu (PNP), v rámci kterého se 
zavázali do poloviny roku 2020 plnit postupně se zpřísňující emisní stropy (t/rok). To jim 
umožnilo odložit rozhodnutí, popř. samotnou realizaci ekologizačních opatření. Pokud 
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neprovedou ekologizaci na požadované parametry, pak nebudou mít oprávnění zdroj po 
30. 6. 2020 provozovat (nebudou plnit emisní limity stanovené v integrovaném povolení).   

Obdobně provozovatelé některých menších tepláren (příkon pod 200 MWt) využili možnost 
provozu v rámci režimu pro malé centrální zdroje tepla, pro které je stanoven odkladný 
účinek požadavků směrnice 2010/75/EU do konce roku 2022.  

Směrnice 2010/75/EU navíc stanoví, že další zpřísňování emisních limitů probíhá 
prostřednictvím zpracování tzv. referenčních dokumentů (BREF) o nejlepších dostupných 
technikách (BAT). V první polovině roku 2017 byl definitivně schválen nový BREF pro velká 
spalovací zařízení a následně bylo v 7/2017 vydáno tzv. rozhodnutí o závěrech o BAT. Tím 
došlo s platností od 8/2021 k dalšímu zpřísnění emisních limitů stanovených směrnicí 
2010/75/EU a navíc byly doplněny další monitorované látky. Další revize BAT by pak měla 
nastat s odstupem 8 let (předpoklad účinnosti 2029-2030). 

V důsledku těchto požadavků již došlo u mnoha provozovatelů (subjektů) k provedení 
investičních akcí s cílem dosažení emisních limitů 200 mg/m3 SO2, 200 mg/m3 NOx 
a 20 mg/m3 prachu, u některých provozovatelů tyto záměry ještě probíhají. 

Od 8/2021 bude důsledku schválení závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) 
vyžadováno plnění ještě striktnějších emisních limitů SO2 (pro největší zdroje 130 mg/m3), 
NOx (175 mg/m3), prachu a nově i dalších látek (např. rtuť).  

Vyjma nutnosti vynaložení investic způsobuje zpřísňování emisních limitů rovněž růst 
provozních nákladů souvisejících s vyšším dávkováním aditiv (odsířování, denitrifikace). Lze 
rovněž očekávat omezení provozního režimu kotlů kvůli snaze provozovatele dosáhnout 
požadovaných hmotnostních koncentrací emisí znečišťujících látek prostřednictvím omezení 
výroby elektřiny. 

 

1.3 Změny v parametrech PpS  

K zajištění tzv. „systémových služeb“ používá provozovatel přenosové soustavy SEPS 
„podpůrné služby“ (PpS) poskytované jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. Obecně 
všechny podpůrné služby musí splňovat zejména následující čtyři základní požadavky: 

 měřitelnost (s vazbou na stanovené kvantitativní parametry a způsob měření), 

 garantovanou dostupnost služby, 

 certifikovatelnost (prokázat schopnost poskytnout dané služby), 

 možnost průběžné kontroly poskytování služby. 

V současné době existuje v ES SR následující struktura PpS sloužících pro potřeby regulace 
frekvence a činného výkonu: 

 Primární regulace činného výkonu (PRV) 

 Sekundární regulace činného výkonu (SRV) 

 Terciární regulace činného výkonu (TRV) 

o TRV 3minutová kladná/záporná (TRV3MIN+/-) 

o TRV 10minutová kladná/záporná (TRV10MIN+/-) 

o TRV 15minutová kladná/záporná (TRV15MIN+/-) 

 Snížení odběru (ZNO) a zvýšení odběru (ZVO) 
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 Sekundární regulace napětí (SRN) 

 Start ze tmy 

Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) vytváří s podporou 
agentury ACER evropský síťový kodex, jehož účelem je zejména harmonizace a integrace 
evropského energetického trhu. V průběhu několika příštích let je plánováno spuštění 
společných evropských platforem pro výměnu regulační energie. Do plného spuštění těchto 
platforem bude probíhat postupné integrování národních provozovatelů přenosových soustav 
do společného systému. Dle evropského nařízení EBGL je cílem harmonizovat produkty 
výkonové rovnováhy zajišťované skrze tuto společnou evropskou platformu. Standardizace 
produktů pro automatickou i manuální regulaci frekvence (aFRR a mFRR) bude 
pravděpodobně probíhat v následujícím sledu: 

 Cca 2022 

o mFRR – standardizace produktů na FAT 12,5 minuty 

o aFRR – stanovení horního limitu FAT 7,5 minuty 

 Prosinec 2025 

o aFRR – standardizace produktů na FAT 5 minut 

Z důvodu neschválení IF národními regulátory a postoupení k ACER předpokládaný termín 
zavedení platforem není znám, avšak očekávaný termín je třetí kvartál 2022. 

Uvedené roky přechodu na zkrácené FAT vychází ze společného jednání evropských 
provozovatelů přenosových soustav pod záštitou ENTSO-E. 

Dle článku 26 EBGL může PPS vypracovat návrh na definici a použití specifických produktů 
s jinými dobami aktivace, který musí být schválen národním regulačním úřadem (ÚRSO). 

S ohledem na střednědobý výhled Studie je tedy třeba vycházet z definic služeb uvedených 
v kodexech SOGL a GLEB: 

 Zálohy pro automatickou regulaci frekvence (FCR - Frequency Containment Reserve) 

o Jedná se o rychlou službu výkonové rovnováhy dosažitelnou do 30 vteřin 

o Odpovídá současné PRV  

 Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy (FRR - Frequency Restoration Reserve) 

o Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR) 

 Odpovídá současné SRV 

 Do prosince 2021 lze očekávat zkrácení doby do plné aktivace (FAT) 
na 7,5 min 

 Do prosince 2025 lze očekávat omezení doby aktivace na 5 min 
a tendence ke sjednocení na této hodnotě  

o Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR) 

 Odpovídá současné TRV3MIN+/-, TRV10MIN+/- a TRV15MIN+/-, 
případně ZNO, ZVO 

 Očekává se, že na tento produkt bude transformována současná 
TRV15MIN+/-, ostatní minutové služby by se měly stát specifickými 
produkty v rámci kontrolního bloku SEPS nebo budou zrušeny 



 

 

 

SEPS – PpS – Shrnutí 9 Důvěrné 

 Standardizovaný produkt mFRR dle ENTSO-E je navržen s dobou 
aktivace 12,5 min 

 

V rámci aktualizace Studie je v prvním kroku pozornost věnována výhledu certifikace PpS na 
zdrojích a spotřebě v ES SR, který bude ovlivněn jednak udržením provozu daného zdroje a 
rovněž novými požadavky na PpS (zejména zkrácení FAT). 

1.4 Požadavky na zajištění PpS 

Nařízení SOGL definuje v hlavách 5 a 6 pravidla pro dimenzování regulačních záloh FCR 
a FRR. Větší úroveň detailu dále přinášejí implementační rámce k jednotlivým regulačním 
zálohám, které vznikají pod záštitou ENTSO-E. Pro regulační zálohy všech typů platí, že 
PPS stanoví jejich objem alespoň jednou ročně.  

FCR1 

Konkrétní způsob určení objemu FCR pro synchronní oblast kontinentální Evropy specifikuje 
implementační rámec pro FCR. Informace nutné pro určení objemu FCR předá PPS 
nejpozději do 31. března každého roku ostatním PPS ze synchronní oblasti. 

Podíl FCR, který připadá na jednotlivé kontrolní oblasti (respektive přenosové soustavy), je 
dán následujícím vztahem 

𝑃𝑖,𝑡 = 3000 ⋅ (
𝐺𝑖,𝑡−2 + 𝐿𝑖,𝑡−2
𝐺𝑢,𝑡−2 + 𝐿𝑢,𝑡−2

) 

kde 

𝑃𝑖,𝑡  je záloha pro primární regulaci dané kontrolní oblasti 

𝐺𝑖,𝑡−2  je vyrobená elektrická energie v dané kontrolní oblasti 

𝐿𝑖,𝑡−2  je spotřebovaná elektrická energie v dané kontrolní oblasti 

𝐺𝑢,𝑡−2  je celková vyrobená elektrická energie v synchronní oblasti CE 

𝐿𝑢,𝑡−2  je celková spotřebovaná elektrická energie v synchronní oblasti CE 

 

Pro výpočet velikosti požadované rezervované kapacity pro daný rok se vychází z hodnot 

z roku předminulého (𝑡 − 2). 

Rozhodujícími faktory pro určení velikosti regulační zálohy pro daný stát jsou hodnoty 
spotřeby a výroby elektrické energie v příslušném státu, stejně jako hodnoty spotřeby 
a výroby v celé propojené oblasti.  

V roce 2018 byl požadovaný objem FCR v rámci ES SR na úrovni 26 MW. Do budoucna lze 
očekávat růst požadovaného objemu FCR v souvislosti se zprovozněním nových jaderných 
bloků v Mochovcích, což povede k navýšení výroby elektřiny na území ES SR. Dále se na 
úrovni ENTSO-E uvažuje o možném navýšení FCR (dle některých zdrojů až o 5000 MW). 

                                                

1 https://docstore.entsoe.eu/Documents/nc-tasks/SOGL/SOGL_A118.1_180808_CE%20SAOA%20part%20A_final_180914.pdf 

 

https://docstore.entsoe.eu/Documents/nc-tasks/SOGL/SOGL_A118.1_180808_CE%20SAOA%20part%20A_final_180914.pdf
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aFRR1 

K určení minimální velikosti regulační zálohy aFRR bylo v minulosti využíváno empirického 
vztahu  

𝑎𝐹𝑅𝑅 = √𝑎 ⋅ 𝐿𝑚𝑎𝑥 + 𝑏2 − 𝑏 

kde 

𝑎  je empirická konstanta (a ≈ 10) 

𝑏  je empirická konstanta (b ≈ 150) 

𝐿𝑚𝑎𝑥  je maximální očekávané zatížení daného roku (Lmax ≈ 4500 MW) 

Dle výše uvedeného vztahu je velikost aFRR určena maximálním očekávaným zatížením 
daného roku a tudíž velikost regulační zálohy je konstantní po celý rok. Kromě této 
konstantní složky vstupují do určení objemu aFRR také dynamické složky, které jsou 
určovány statisticky. Celkový objem aFRR je pak dán součtem dílčích složek a například 
v roce 2017 činil celkový objem aFRR (resp. SRV) 143 MW při maximálním zatížení 
soustavy 4550 MW. 

Závislost velikosti regulační zálohy na maximálním zatížení soustavy uvádí následující graf 
(uvedená hodnota potřebného množství  SRV, resp. aFRR je z roku 2017). 

Obrázek 2 Empirické určení potřebné regulační zálohy aFRR  

 

Sofistikovanější přístup, který nyní doporučuje ENTSO-E, je založen na 
pravděpodobnostním přístupu k vyhodnocení potřeby regulačních záloh a řídí se 
následujícími pravidly: 

 kladný objem aFRR je větší než 1. percentil rozdílu mezi minutovými a 15minutovými 
průměry ACEOV 

 záporný objem aFRR je větší než 99. percentil rozdílu mezi minutovými 
a 15minutovými průměry ACEOV 
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mFRR 

Sumární mFRR je standardně dimenzována pro případ výpadku největšího bloku v ES, 
eventuálně výrazný deficit výkonu v ES zapříčiněný jinou událostí. 

Obstarávání regulačních záloh 

Obecná pravidla obstarávání regulační zálohy upravuje čl. 32 nařízení EBGL. V prvé řadě 
nařízení ukládá provozovateli přenosové soustavy povinnost provádět analýzu optimálního 
zajištění objemu regulačních záloh s cílem minimalizovat náklady spojené se zajištěním 
objemu regulačních záloh. Pro tvorbu analýzy jsou zmíněny následující aspekty, které mají 
být brány na zřetel: 

 Kromě domácích zdrojů je přípustná výměna či sdílení regulační zálohy se sousedními 
PPS. 

 Způsob obstarávání musí být tržní a preferováno je obstarávání na krátkodobém 
základu. 

 Obstarávání kladné a záporné regulační zálohy se alespoň pro zálohy pro regulaci 
výkonové rovnováhy a zálohy pro náhradu provádí odděleně. 

Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (2019/943)2 v článku 6 pravidla pro obstarávání 
regulační zálohy dále specifikuje. Nejvýznamnější dopady z tohoto nařízení na obstarávání 
regulačních záloh jsou: 

 Smlouvy na regulační zálohu se neuzavírají dříve než jeden den před poskytnutím 
regulační zálohy a délka smluvního období nepřesáhne jeden den. Národní regulační 
úřad (ÚRSO) může v odůvodněných případech udělit výjimku (z důvodu zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny nebo zvýšení hospodářského užitku). 

 Je-li výjimka udělena, lze uzavřít smlouvy o regulační záloze u standardních 
produktů výkonové rovnováhy dříve než jeden den před poskytnutím regulační 
zálohy, kde délka smluvního období přesáhne jeden den. Objem takto sjednaných 
kontraktů však nesmí přesáhnout 60 % všech nakupovaných standardních produktů. 

 Současně s předchozím bodem platí, že je-li výjimka udělena, lze uzavřít smlouvy o 
regulační záloze u všech produktů používaných pro regulační zálohu dříve než jeden 
den před poskytnutím regulační zálohy, kde délka smluvního období přesáhne jeden 
den. Objem takto sjednaných kontraktů však nesmí přesáhnout 70 % všech 
nakupovaných produktů používaných pro regulační zálohu. 

 Takto uzavřené smlouvy na regulační zálohy (v rámci udělené výjimky) se uzavírají na 
nejvíce jeden měsíc před poskytnutím regulační zálohy a délka smluvního období 
nepřesáhne jeden měsíc.  

Výjimky udělené regulačním orgánem se přezkoumávají každé 3 roky. Výjimka by měla 
vycházet z nedostatečnosti hospodářské soutěže na trhu se službami výkonové rovnováhy. 
Nařízení o vnitřním trhu je účinné od 1. 1. 2020. 

V nařízení SOGL je dále definováno, jaká část regulačních záloh může být zajištěna zdroji ze 
zahraničí. Tyto kvóty se liší v závislosti na typu regulační zálohy3: 

 FCR 

                                                
2 Nařízení 2019/943 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1562585447302&uri=CELEX:32019R0943) 

3 Příloha VI a VII SOGL (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1485) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1562585447302&uri=CELEX:32019R0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1485
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o Alespoň 30 % přidělené regulační zálohy musí být zajištěno uvnitř daného 
LFC bloku (ES SR) 

 FRR 

o Alespoň 50 % celkové regulační zálohy určené pro aFRR a mFRR musí být 
zajištěno uvnitř daného LFC bloku (ES SR) 

1.5 Mezinárodní obchod PpS 

Mezinárodní obchod PpS bude v budoucnu realizován za využití evropských platforem pro 
výměnu regulační energie. Provozovatelé přenosových soustav spolupracují v rámci Evropy 
na zřízení těchto společných platforem pro výměnu regulační energie a vzájemnou výměnu 
odchylek v rámci evropských synchronních zón. Každá platforma je specializována na určitý 
typ produktu či služby: 

 Platforma pro FCR – Jedná se o platformu určenou pro mezinárodní společný trh 
zajišťování a výměny služeb primární regulace. V současné době na této platformě 
participují provozovatelé přenosových soustav ze sedmi evropských zemí. Spolupráce 
probíhá v rámci týdenních aukcí, kdy všichni zúčastnění PPS agregují nabídky na 
poskytnutí služby FCR na společný merit order list (CMOL). 

 IGCC – Jedná se o platformu pro vzájemnou výměnu systémových odchylek, čímž je 
omezena zbytečná současná aktivace kladné i záporné aFRR. Platforma vznikla v roce 
2011 a v současnosti sdružuje 24 evropských zemí. Do prosince 2019 se očekává 
dokončení připojování všech evropských provozovatelů přenosových soustav. 

 PICASSO – Jedná se o mezinárodní platformu pro automatický proces obnovení 
frekvence a výkonové rovnováhy. Platforma vznikla v roce 2017 a v současné době se 
projektu účastní PPS z 19 evropských zemí. Cílem platformy PICASSO je 
optimalizovat aktivaci regulační energie aFRP v rámci synchronní oblasti. Zamýšleným 
přínosem je umožnění nákupu levnější regulační energie ze zahraničí. Poskytovatelé 
regulační energie již nebudou aktivováni způsobem pro-rata, nýbrž na základě 
nabídkové ceny, kterou bude možné aktualizovat v 15minutových intervalech. 
Do prosince 2021 se očekává dokončení připojování provozovatelů přenosových 
soustav. 

 MARI – Jedná se o platformu zacílenou na podporu výměny regulační energie 
z manuálně ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (mFRP). 
Projekt započal roku 2017, v současnosti na projektu participuje 25 evropských zemí. 
Platforma bude umožňovat přímou a plánovanou aktivaci, přičemž standardizovaný 
produkt byl definován s dobou FAT 12,5 minuty. PPS má díky funkci přímé aktivaci 
možnost v případě potřeby aktivovat nabídky regulační energie kdykoliv. Do prosince 
2021 se očekává dokončení připojování provozovatelů přenosových soustav. 

 TERRE – Jedná se o evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro 
náhradu (RR). V rámci této platformy budou nabízeny standardizované produkty 
s dobou FAT 30 minut. Nabídky mohou být podávány po 15 minutách a budou řazeny 
do společných žebříčků. Minimální doba poskytování regulační energie je 15 minut, 
maximální doba poskytování pak 60 minut. 

Z pohledu SEPS lze na přeshraniční obchodování regulačních záloh nahlížet jako 
na způsob, který umožní zajištění očekávaného chybějícího množství regulačních záloh 
v rámci ES SR. Současně ale nelze vyloučit chybějící regulační zálohy v jiných regionech 
propojené soustavy kontinentální Evropy, což může zejména v případě denních výběrových 
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řízení na regulační zálohy vést k nedostatku a následnému nepokrytí vlastních potřeb 
regulačních záloh.  

1.6 Změny ve zdrojové základně 

V horizontu do roku 2030 se očekává, že nastane několik zásadních změn. Většina změn má 
původ v evropské legislativě, ať už v oblasti omezování výroby stávajících zdrojů nebo 
v úpravě pravidel při výstavbě nových. 

V oblasti jaderné energie se předpokládá zahájení provozu na nových jaderných blocích 
v Mochovcích na počátku dvacátých let. Současně je plánováno udržení výroby na všech 
stávajících jaderných blocích v souvislosti s prodlužováním jejich životnosti. 

Zásadní změny lze očekávat v oblasti klasických uhelných zdrojů. Jmenovitě se jedná 
o elektrárny Vojany a Nováky. V obou případech existuje reálná varianta odstavení všech 
bloků v první polovině následujícího desetiletí, zejména z důvodu vysoké nejistoty v oblasti 
budoucí rentability provozu zapříčiněné řadou aspektů. 

Významnou roli budou v následujícím období hrát paroplynové zdroje a motorgenerátory. 
Výroba elektřiny na těchto zdrojích je dána jednak situací na trhu s elektřinou a případně 
dalšími omezeními, jakými mohou být dodávky tepla. Obecně však lze očekávat, že tyto typy 
zdrojů budou využívat svých dynamických vlastností k adaptaci na aktuální situaci na 
krátkodobých trzích s elektřinou. Mimo jiné jsou tyto typy zdrojů optimální pro poskytování 
podpůrných služeb díky svým dynamickým vlastnostem. Očekává se, že současné zdroje 
elektřiny využívající jako palivo zemní plyn, budou zachovány minimálně v horizontu do roku 
2030, neboť jsou poměrně dobře schopné přizpůsobovat se aktuální situaci a zajistit si tak 
rentabilní provoz. 

V oblasti tepláren a závodních elektráren lze očekávat určité změny v horizontu roku 2030, 
typicky související s omezováním výroby elektřiny z uhlí a vyšším uplatněním alternativních 
paliv (zejména zemní plyn). Objem poskytovaných podpůrných služeb by však měl zůstat 
zachován. 

V souvislosti s evropskými cíli na rostoucí podíl OZE na výrobě elektřiny se očekává na 
území Slovenska nárůst instalovaného výkonu a výroby zejména v oblasti FVE, VTE 
a biomasy, bioplynu. Na základě tzv. zimního balíčku byla přijata směrnice pro podporu 
výroby energie z OZE, která stanoví společný rámec podpory. Nově se tak podpory budou 
soutěžit formou aukcí s cílem zajistit nastavené cíle podílu OZE při nejnižších možných 
nákladech. 

1.7 Podpora využívání energie z OZE 

V rámci tzv. zimního balíčku byla přijata evropská směrnice (2018/2001)4, která stanoví 
společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. Dále směrnice stanovuje 
závazný cíl Unie pro celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie do roku 2030. Od 1. ledna 2021 nesmí být podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v jednotlivých členských státech nižší než podíl 
definovaný v dané směrnici.  

Pro dosažení cílů stanovených touto směrnicí mohou členské státy uplatňovat režimy 
podpory. Režimy podpory jsou koncipovány tak, aby maximalizovaly začlenění elektřiny 
z obnovitelných zdrojů do trhu s elektřinou a zajistily, aby výrobci energie z OZE reagovali 

                                                
4 Nařízení 2018/2001 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018L2001#d1e4495-82-1) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018L2001#d1e4495-82-1
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na tržní cenové signály a maximalizovali své příjmy. Za tímto účelem se podpora v rámci 
režimů přímé podpory cen poskytuje ve formě tržní prémie, která může být mimo jiné 
klouzavá nebo pevná. 

Členské státy zveřejní referenční dlouhodobý harmonogram s předpokládaným přidělením 
podpory, který pokrývá nejméně pět následujících let, nebo tři roky v případě omezení 
vyplývajících z rozpočtového plánování, včetně orientačního časového plánu, případně 
četnosti výběrových řízení, očekávané kapacity a rozpočtu nebo maximální podpory, která 
má být podle předpokladů přidělena na jednotku, a ve vhodných případech 
i předpokládaných způsobilých technologií. Tento harmonogram se aktualizuje jednou ročně, 
nebo kdykoli je třeba zohlednit nejnovější vývoj na trhu či předpokládané přidělení podpory. 

Dále členské státy zajistí, aby podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů byla poskytována 
otevřeně, transparentně, konkurenčně, nediskriminačně a nákladově efektivně. 

Členské státy mají možnost omezit výběrová řízení na konkrétní technologie, pokud by 
zpřístupnění režimů podpory všem výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů vedlo 
k suboptimálnímu výsledku s ohledem na:  

 dlouhodobý potenciál konkrétní technologie, 

 nezbytnost docílit diverzifikace, 

 náklady na integraci do sítě, 

 omezení soustavy a stabilitu sítě, 

 potřebu zamezit deformaci trhů se surovinami v případě biomasy. 

Směrnici transponují členské státy do národní legislativy nejpozději do 30. června 2021. 

Do 31. prosince 2021 a poté každé tři roky informuje Komise Evropský parlament a Radu 
o účinnosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů poskytnuté prostřednictvím výběrových 
řízení v Unii a analyzuje zejména způsobilost výběrových řízení:  

 dosahovat snížení nákladů, 

 dosahovat technologického zlepšení, 

 dosahovat vysoké míry realizace, 

 zajistit účast malých aktérů a případně místních orgánů za nediskriminačních 
podmínek, 

 omezovat dopady na životní prostředí, 

 zajistit lokální akceptovatelnost, 

 zaručit bezpečnost dodávek a integraci sítě.  
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2. Dostupnost regulačních záloh pro PpS 

2.1 Popis metodiky analýzy a scénářů 

Dostupnost regulačních záloh PpS na jednotlivých zdrojích byla analyzována v členění 
na zimní období (listopad – únor), letní období (červen – srpen), přechodové období (březen 
– květen a září – říjen). Predikce dostupnosti jednotlivých regulačních záloh byly sestaveny 
prostřednictvím kompilace předpokladů v oblasti dostupnosti zdrojů (udržení v provozu 
minimálně do analyzovaného roku) a rozboru dostupnosti regulačních záloh na jednotlivých 
zdrojích. Dále je třeba zmínit, že v oblasti nových zdrojů nebyl identifikován investiční záměr, 
který by jednoznačně směřoval do realizace a mohl by následně přispět ke zvýšení 
regulačních záloh na Slovensku. Pro srovnání jsou navíc uvedeny i odhadované potřeby 
PpS, které odrážejí změny ve zdrojovém mixu (zvýšení celkové výroby, potenciální existenci 
nového největšího bloku, rozvoj intermitentních OZE) i spotřebě (vývoj maxima zatížení). 

Scénář SEPS 

Scénář vychází z předaných dat ze strany SEPS týkající se výhledu provozu jednotlivých 
zdrojů. V oblasti výroby jaderných zdrojů se očekává najetí EMO3,4 dle aktuálního 
harmonogramu, tj. jeden blok na začátku roku 2020, druhý blok začátkem roku 2021. 

V oblasti klasických uhelných zdrojů se pak očekává postupné odstavení nejprve elektrárny 
Vojany a následně i elektrárny Nováky. To vše v období 2020 – 2025. Tyto zdroje mají 
v současnosti významný podíl na poskytování podpůrných služeb, a tak lze očekávat 
razantní dopad do budoucí dostupnosti regulačních záloh. 

V rámci ostatních zdrojů se očekává zachování současného provozního režimu. V případě 
obnovitelných zdrojů se uvažuje s nárůstem instalovaného výkonu u FVE ze současných 
530 MW na 750 MW do roku 2030, u VTE ze současných 3 MW na 350 MW. Dále se 
očekává nárůst instalovaného výkonu u bioplynových zdrojů o cca 100 MW a biomasových 
o cca 40 MW. Ostatní OZE se předpokládají na současné úrovni. 

 

 Referenční scénář SEPS 
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do provozu 
V roce 2020 a 2021 

Provoz  
EMO 1,2  

Odstavení po roce 2030 
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EBO V2 

Odstavení po roce 2030 
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Nezprovoznění dalšího NJZ do roku 2030 
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Nováky 
Odstavení ENO B v roce 2023  

(požadavky na emise podle BAT, garance podpory výroby elektřiny z domácího 
uhlí) 

Vojany 
Odstavení EVO v roce 2021  

(životnost 220 kV zařízení PS) 

PPC Malženice, 
BA a nové PPC 

 
PPC BA se bude uplatňovat pro PpS jako rychle startující záloha. 

PPC Malženice využívány v pološpičkovém provozu. 
 

Ostatní 
Úbytek výroby zdrojů (zejména využívající jako palivo uhlí) bude nahrazen v 

existujících lokalitách menšími moderními kogeneračními zařízeními s vysokou 
účinností a s vyhovujícími ekologickými parametry zejména na bázi zemního plynu. 
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 Referenční scénář SEPS 
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VTE 
(do roku 2030) 

 
Růst na 350 MWe 

 

Vodní 
(do roku 2030) 

 
Zachování současného stavu 

 

Ostatní 
(do roku 2030) 

 
Růst na 500 MWe 

 

 

2.2 Primární regulace (FCR) 

Níže uvedený obrázek shrnuje za jednotlivá období scénáře SEPS předpokládané uplatnění 
jednotlivých typů zdrojů pro poskytování primární regulace v období roků 2022, 2025 a 2030. 

Obrázek 3 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti FCR 

 

Dostupnost regulačních záloh pro poskytování FCR je již v současné době na hranici 
poptávaného množství ze strany SEPS. Na krytí požadavků na FCR se podílí konvenční 
uhelné elektrárny, teplárny, závodní elektrárny a vodní elektrárny (Gabčíkovo). Dále se na 
pokrývání FCR podílí zahraničí. 

V rámci klasických uhelných elektráren, se na poskytování FCR podílí elektrárny Vojany 
a Nováky. Dle scénáře SEPS se předpokládá postupné odstavení těchto zdrojů v období 
2020 – 2025. Z grafu je zřejmé, že tento deficit se v pokrývání FCR promítá zásadně. 
Poskytování FCR ze strany závodních elektráren a tepláren se očekává, že setrvá 
na současné úrovni.  
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Vodní elektrárna Gabčíkovo hraje v nabídce FCR také důležitou roli, avšak nabídka zde 
závisí na aktuálním průtoku a řazení turbín, a tak se nelze na dostupnost tohoto zdroje vždy 
spoléhat. 

Významným poskytovatelem FCR je zahraničí. Setrvání této nabídky FCR tak bude hrát 
významnou roli. 

Dále se od roku 2019 od poskytovatele FCR Teplárna Košice začala uplatňovat nabídka 
na úrovni 6 MW. Tato skutečnost tak nebyla do analýzy dostupnosti FCR promítnuta, avšak 
do budoucna lze zřejmě s touto nabídkou počítat. V nedávné době tak zřejmě muselo dojít 
k aktualizaci certifikací poskytovatele TEKO nejspíš v souvislosti s instalací nových MTG.   

V budoucím období lze očekávat růst požadavků na zajištění regulačního rozsahu z důvodu 
zprovozňování nových bloků jaderných elektráren (v důsledku požadavků SOGL na členění 
celkové regulační zálohy FCR v propojené soustavě). V důsledku zprovoznění EMO3,4 byl 
odhadnut růst zajišťovaného množství FCR až o 7 MWe. To situaci s nedostatečností 
regulačních záloh FCR ještě prohlubuje. 

S ohledem na zajištění poptávky FCR bude žádoucí nejen udržení stávajících poskytovatelů 
FCR, ale rovněž zapojení nových. Zahraniční poskytování regulačních záloh by mohlo 
alespoň částečně nahradit očekávaný výpadek elektráren Vojany a Nováky. Stále však bude 
třeba hledat nové poskytovatele z důvodu očekávané rostoucí poptávky FCR. 

2.3 Sekundární regulace (aFRR) 

Níže uvedený obrázek shrnuje za jednotlivá období předpokládané uplatnění jednotlivých 
typů zdrojů pro poskytování sekundární regulace v období roků 2022, 2025 a 2030. 

Obrázek 4 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti aFRR 

 

V oblasti sekundární regulace je podobná situace jako v případě FCR. Mezi významné 
poskytovatele aFRR na Slovensku patří elektrárny Vojany a Nováky, paroplynové zdroje 
(Levice, Považská Bystrica, Malženice (v omezeném rozsahu)), teplárny (v rozsahu 
omezeném dodávkou tepla), závodní energetiky a okrajově vodní elektrárny. 
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Mimo očekávané odstavování klasických elektráren se na výrazném deficitu také projeví 
zkracování doby do plné aktivace této služby v rámci standardizace produktů vyrovnávacích 
služeb v evropské propojené soustavě. Současně se očekává růst spotřeby elektřiny a tedy 
i s tím související poptávky po aFRR. V důsledku těchto změn lze očekávat riziko výrazného 
nedostatku nabídky aFRR zejména na území Slovenska.  

Již v současnosti je pro zajištění dostatku aFRR využíván virtuální blok EMO/EBO + EVŘ. 
Na základě evropské legislativy bude přeshraniční obchodování se standardizovanými 
produkty vyrovnávacích služeb běžné, přičemž z evropského síťového kodexu (SOGL) 
plyne, že 50 % objemu sekundární regulace (nově aFRR) musí být zajištěno v rámci 
kontrolní oblasti daného PPS (zde území Slovenska). Zbývajících 50 % tak může být 
zajištěno zahraničně, a tudíž by mohlo tuto krizovou situaci pomoct vyřešit.  

Na základě prognózy dostupnosti aFRR je však situace natolik vážná, že v roce 2030 
v letním období nedochází k zajištění ani 50 % očekávané poptávky aFRR v rámci regulační 
oblasti SEPS. 

2.4 Terciární regulace (mFRR a specifické produkty minutové manuální 
regulace) 

Pro účely této studie byly sloučeny všechny kladné, resp. záporné terciární regulací do tzv. 
minutových regulačních záloh aktivovaných v kladném smyslu (+) a záporném smyslu (-). 
Účelem bylo mimo jiné zajištění udržitelnosti výsledků této Studie v souvislosti s budoucími 
změnami struktury PpS (očekávaný vliv standardních produktů PpS projednávaných na 
úrovni ENTSO-E a vyjednání specifických produktů). 

2.4.1. Minutová manuální regulační záloha kladná 

Následující obrázek shrnuje za jednotlivá období předpokládané uplatnění jednotlivých typů 
zdrojů pro poskytování minutových regulací v kladném směru v období roků 2022, 2025 
a 2030. 

Obrázek 5 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti kladné minutové manuální 
regulační zálohy 
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V oblasti minutové kladné regulační zálohy (terciárních regulací „upwards“) se uplatňuje 
výkon vodních elektráren, dále dieselgenerátorové jednotky a plynové zdroje připravené na 
rychlý start a v neposlední řadě rovněž strana spotřeby (průmysloví spotřebitelé schopní 
omezit spotřebu).  

V blízké budoucnosti nelze předpokládat zásadní omezení dostupnosti tohoto typu 
regulačního výkonu. Nový standardizovaný produkt manuální proces obnovení frekvence 
a výkonové rovnováhy (mFRR) bude vyžadovat dobu do plné aktivace 12,5 minut, což 
v případě 15minutové regulační zálohy bude mít určitý vliv, nicméně z analýzy se ukázalo, že 
na dostatečnost těchto záloh by tato změna měla pouze marginální dopad.  

Významnější růst požadavků na zajištění regulačního rozsahu mFRR+ lze očekávat 
v případě zprovoznění nového největšího bloku v soustavě (potenciální nový jaderný zdroj 
v lokalitě Jaslovské Bohunice). Ten se však ve sledovaném období do roku 2030 není reálné 
vybudovat. 

2.4.2. Minutová manuální regulační záloha záporná 

Následující obrázek shrnuje za jednotlivá období předpokládané uplatnění jednotlivých typů 
zdrojů pro poskytování minutových regulací v záporném směru v období roků 2022, 2025 
a 2030. 

Obrázek 6 Skutečnost a prognóza vývoje dostupnosti záporné minutové manuální 
regulační zálohy 

 

V oblasti minutové záporné regulační zálohy (terciárních regulací „downwards“) se opět 
uplatňuje především výkon vodních elektráren. Vyjma toho poskytují tento typ rovněž jaderné 
elektrárny (výkonovým manévrem na sekundární – nejaderné části elektrárny) a okrajově 
závodní energetiky.  

V budoucím období se neočekává znatelnější problém se zajištěním těchto typů podpůrných 
služeb. 
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2.5 Nevyužité zálohy pro PpS na certifikovaných zdrojích 

Provedená prognóza dostupnosti PpS předpokládá, že objem v současnosti poskytovaných 
PpS zůstane do budoucna zachován. Některé zdroje však nevyužívají celý potenciál své 
regulační schopnosti (z technických, ekonomických či obchodních důvodů). V případě 
rostoucí ceny a poptávky po PpS by tak některé zdroje mohly navýšit objem poskytovaných 
služeb až na hranici provozních omezení. 

S ohledem na to byly dále analyzovány nevyužívané rezervy PpS, které nepodléhají 
technickým omezením, nýbrž pouze ekonomickým. 

Významné rezervy pro poskytování FCR a aFRR jsou především na elektrárnách Vojany 
(v provozu je vždy jen jeden blok), Nováky (nabízí obecně nízkou úroveň PpS). V případě 
dostatečné ekonomické motivace provozovatelů zdrojů k poskytování PpS by se mohly 
zvýšit dostupné regulační zálohy o 11  MW pro případ FCR a cca 60 MW pro službu aFRR. 
Dle scénáře SEPS se ale očekává odstavení obou zmíněných zdrojů do roku 2025. 
Výhledově tak nelze s nabídkou podpůrných služeb z těchto zdrojů počítat. 

Další významné rezervy z hlediska certifikací jsou na vodních elektrárnách, avšak s ohledem 
na technická omezení těchto zdrojů (zejména průtok vody) s nimi nelze spolehlivě počítat. 

Rezervy v poskytování aFRR lze hledat také na paroplynových zdrojích (zejména PPC 
Energy Bratislava a PPC Malženice, v menší míře i PPC Levice). Pravděpodobně 
z ekonomických důvodů není na PPC Malženice poskytována aFRR po celý den, ale pouze 
v tu část dne s vyšší cenou silové elektřiny. V případě dostatečné ekonomické motivace tak 
lze s tímto zdrojem bezpečně počítat po celý den (tj. nabídka 30 MW v rámci aFRR). 

Značný potenciál pro poskytování PpS se nachází za hranicemi Slovenska. V současnosti je 
využíván zahraniční poskytovatel z ČR pro poskytování aFRR (až 30 MW) v rámci tzv. 
virtuálního bloku s jadernými bloky v Mochovcích nebo Jaslovských Bohunicích. Mimo to 
zdroj poskytuje pro SEPS i FCR. V rámci zahraniční spolupráce byla také historicky 
využívána další elektrárna z ČR, která sloužila jako záložní poskytovatel aFRR, rovněž na 
úrovni 30 MW. 

Nově bude také umožněno přeshraniční obchodování se standardizovanými produkty 
vyrovnávacích služeb skrze evropské obchodovací platformy, které v rámci primární 
regulace (FCR) umožní zahraničně nakupovat až 70 % objemu této služby, v rámci 
sekundární regulace (aFRR) spolu s manuální regulací mFRR poté až 50 % objemu lze 
nakupovat mimo kontrolní blok SEPS. Nejasná jsou však pravidla zajišťování přeshraničních 
kapacit.  

U manuálních regulačních služeb jsou rezervy především na vodních elektrárnách, které 
v současnosti využívá provozovatel k jiným obchodním účelům. Tyto služby nicméně nejsou 
z hlediska dostupnosti regulačních záloh deficitní a lze očekávat, že i v horizontu roku 2030 
nebude problém s dostupností těchto služeb. 
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3. Závěry a doporučení 

3.1 Dostatečnost regulačních záloh pro poskytování podpůrných služeb 

Poměrně vážná situace nastává v oblasti dostatečnosti/dostupnosti regulačních záloh 
pro poskytování PpS. ES SR se vlivem tržních podmínek a omezeného počtu parních 
elektráren vyznačuje nedostatkem točivých záloh, které umožňují poskytování podpůrných 
služeb FCR a aFRR. K řešení situace částečně přispělo zavedení poskytování aFRR 
prostřednictvím virtuální elektrárny a zahraniční spolupráce v oblasti FCR. Výhledově lze 
však očekávat výrazné zhoršení dostupnosti regulačních záloh v souvislosti s očekávaným 
odstavením elektráren Vojany a Nováky.  

Do budoucna lze navíc očekávat vyšší poptávku služeb FCR a aFRR v důsledku zvýšení 
podílu výroby slovenských zdrojů v rámci soustavy RGCE (dopad do FCR) a popř. 
v důsledku běžných fluktuací odchylky způsobených růstem spotřeby a rozvojem OZE 
(dopad do aFRR). Pro spolehlivé fungování soustavy je proto potřeba zajistit, aby stávající 
poskytovatelé nabízeli alespoň doposud obvyklou úroveň FCR a aFRR a dále bude nezbytné 
pokračovat s využívání virtuálních bloků. Další možné nástroje a postupy pro řešení této 
problematiky jsou uvedeny níže.  

Situace i výhled v oblasti minutových manuálních regulací je uspokojivý, nepokrytí potřeb 
mFRR+ lze předpokládat pouze v souvislosti s potenciálním provozem nového jaderného 
bloku s výkonem nad 1 GW, to však v horizontu roku 2030 nelze očekávat. 

S ohledem na to, že Nařízení o vnitřním trhu upravující obstarávání PpS bude platné 
od 1. 1. 2020, nebude poté možné realizovat dlouhodobá výběrová řízení na PpS jako tomu 
bylo doposud. To zřejmě povede k větší nejistotě PPS v budoucím pokrytí potřeb PpS. 
Na druhé straně se standardizací produktů regulačních záloh v budoucnosti otevírá široký trh 
v zahraničí a možnost obstarávání většího objemu PpS ze zahraničí. 

3.2 Možné nástroje a postupy v řešení problematiky PpS 

Základní krátkodobé opatření  

„Z důvodu zpřísnění opatření času aktivace / deaktivace  aFRR a mFRR a odstavení 
některých výrobních bloků je zřejmé od roku 2022 očekávat pokles dostupnosti PpS. 
Vzhledem k této skutečnosti je základním opatřením na řešení této situace vypsat 
výběrové řízení na poskytování PpS pro rok 2022, které by mělo přispět k zabezpečení 
aspoň minimálního poptávaného množství PpS a tím zajistit spolehlivost provozu ES 
SR. Zajištění PpS pro období t+3 roky (rok 2022), také přispěje k motivaci 
poskytovatelů PpS udržet zdroje v provozu a k dosažení stabilnějšího výhledu 
provozní ekonomiky zejména u spalovacích zdrojů.“ 

Možné přínosy:  

 Větší stabilita pro subjekty poskytující PpS 

 Informace pro SEPS týkající se skutečné dostupnosti PpS v roce 2022 

 Motivace pro další subjekty poskytovat PpS 

Možná rizika:  

 Fixace vysoutěžené ceny v rámci výběrového řízení na delší období  
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Pokud by výsledek (případně opakovaného) výběrového řízení prokázal nedostatek 
budoucích regulačních záloh, pak bude nezbytné přikročit k dalším opatřením, které by bylo 
nezbytné koordinovat s dalšími subjekty (MH SR, ÚRSO). 

Opatření 1 – Přeshraniční spolupráce  

Na základě předchozí přeshraniční spolupráce se ukázalo, že přeshraniční poskytování PpS 
je spolehlivé. S ohledem na to, že v ČR je minimálně ve střednědobém výhledu indikován 
nadbytek všech typů regulačních záloh, pak lze zvážit zvýšení úrovně přeshraniční 
spolupráce v oblasti PpS (a nahradit možný výpadek významného poskytovatele PpS 
v roce 2022). 

Možné přínosy:  

 Spolehlivá dodávka regulační energie (v případě uplatnění systému TSO-TSO) 
a náhrada výpadku lokálních zdrojů 

Možná rizika: 

 Arbitráž mezi obchodem se silovou elektřinou a obchodem s PpS 

 Neexistující pravidla zajišťování přeshraničních kapacit  

 

Opatření 2 – Vyjednání specifických produktů s rychlou aktivací 

V následujícím desetiletí se očekává nárůst OZE z důvodu legislativních změn v zákoně 
o OZE a souvisejících vyhlášek. Z tohoto důvodu lze předpokládat přibývání dynamických 
změn výkonu v soustavě a potřebu adekvátních regulačních záloh s rychlou aktivací. 

Lze doporučit vyjednání specifického produktu TRV3+/- a zrušení  TRV10+/-. V případě 
vodních zdrojů lze předpokládat dostatečnou dynamiku zdroje pro poskytování služby 
s rychlejší dobou do plné aktivace. Pro kategorii plynových turbín nebo motorgenerátorů 
v rámci poskytovatelů TRV10+/- pak zřejmě bude více reálné poskytovat standardizovanou 
mFRR s dobou do plné aktivace 12,5 minut. 

Možné přínosy:  

 Udržení stávajících poskytovatelů TRV3+/- (vodní zdroje) 

 Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu ES SR při navyšování intermitentní 
výroby OZE díky dostupnosti regulačních záloh s rychlou dobou aktivace 

Možná rizika:  

 Neschválení ze strany URSO a nutnost opětovného schválení každé dva roky  

 

Opatření 3 – Vyjednání výjimky na smlouvy o regulační záloze na delší časové období  

Nařízení o vnitřním trhu čl. 6 bod 9 umožňuje vyjednání výjimky na uzavírání smluv o 
regulačních zálohách na delší časové období než jeden den. S ohledem na očekávaný 
nedostatek regulačních záloh v rámci kontrolního bloku SEPS bude udělení této výjimky 
žádoucí. 

Nařízení tímto způsobem umožňuje uzavírat smlouvy o regulačních zálohách (do určitého 
objemu) na období až jednoho měsíce, a to až jeden měsíc před poskytnutím regulačních 
záloh. 
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Možné přínosy:  

 Větší stabilita pro subjekty poskytující PpS 

 Snížení nejistoty PPS ohledně budoucího pokrytí PpS 

Možná rizika:  

 Neudělení nebo ztráta udělené výjimky 

 

Opatření 4 – Kapacitní mechanismus 

Vyjma opatření týkajících se přímo regulačních záloh lze zvážit zavedení některé formy 
kapacitního mechanismu, který by přiměl poskytovatele k udržování potřebné úrovně 
výkonu umožňujícího poskytování PpS. 

Možné přínosy:  

 Zvýšená motivace provozovatele k výrobě elektřiny a tím související možnosti 
poskytovat PpS 

Možná rizika:  

 Možný nesouhlas Evropské komise se zvolenou formou mechanismu, která by mířila 
na vybrané účastníky trhu 

 Promítnutí do tarifu za systémové služby nebo do jiné platby pro koncové spotřebitele 

 

Opatření 5 – Agregovaní poskytovatelé PpS  

Dále by bylo možné zaměřit kroky na rozšíření možnosti poskytovat PpS ze strany 
agregovaných výrobních jednotek menšího výkonu. 

Možné přínosy:  

 Zapojení nových subjektů do poskytování PpS, kteří by jinak samostatně nesplňovaly 
podmínky 

Možná rizika: 

 Složitější příprava provozu, měření a vyhodnocování poskytnutí PpS (v případě měření 
na úrovni všech agregovaných jednotek)  

 Nejistota skutečného poskytnutí PpS  

 Omezená uplatnitelnost pro všechny druhy PpS (potenciální příspěvek pro FCR 
a aFRR je pravděpodobně dost omezený) 

 

Opatření 6 – Elektroakumulace jako poskytovatel PpS 

V oblasti primární regulace (FCR) lze dále jako technické opatření uvažovat instalaci 
bateriových systémů – pro tuto možnost by bylo potřeba nastavit vhodný model, který by 
dostatečně motivoval poskytovatele k realizaci záměru (tj. zajistil mu návratnost). Pokrok 
v rozvoji těchto systémů lze sledovat v soustavách s obdobnou situací současného nebo 
očekávaného deficitu točivých strojů (například Itálie, Velká Británie nebo Německo). 
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Možné přínosy:  

 Vysoká dynamika poskytování PpS (pro FCR hluboko pod 30 s) 

 Potenciál zcela nových poskytovatelů PpS nepůsobících na současném trhu s PpS 

Možná rizika: 

 Potřeba nastavení akceptovatelného tržního modelu 

 Omezené přínosy bateriových systému pro jiné služby než FCR  

 

Opatření 7 – Technické opatření aFRR/mFRR 

V případě nedostatku aFRR lze zvažovat technické opatření na úrovni dispečerského řízení, 
které by zahrnovalo vyšší úroveň aktivace mFRR nebo specifického produktu manuální 
minutové regulace jako náhrady za deficitní zálohy aFRR.  

Možné přínosy:  

 Dočasné opatření pro případ aktuálního nedostatku aFRR 

Možná rizika: 

 Omezené přínosy 10 až 20 MWe aFRR (nelze podkročit úroveň aFRR požadovanou 
ze strany ENTSO-E, která je odvozena od maximálního očekávaného zatížení daného 
roku) 

 Komplikovanější řízení ES SR z hlediska dispečinku SEPS  

 

Výše uvedenými opatřeními se prolíná velmi důležité doporučení systematického sledování 
přiměřenosti výrobních kapacit a dostupnosti regulačních výkonů. Kvalita a dostupnost 
informací zejména o zdrojovém mixu je klíčovým parametrem pro následné analýzy, syntézy 
a rozhodování o správném načasování přípravy a realizace výše uvedených opatření.  

Na závěr je třeba uvést, že informace využité pro zpracování studie byly získány především 
z veřejně dostupných zdrojů, ze zdrojů SEPS a zpracovatele. Jako jeden z dalších kroků 
v této oblasti lze doporučit provedení cíleného digitalizovaného dotazníkového šetření, které 
by pomohlo k získání upřesňujících informací o zdrojovém mixu ES SR a strategiích 
nejvýznamnějších zdrojů. 

 


