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Vývoj počtu licencí na distribuci v ČR

1. Platných licencí na distribuci 264 (+10)

2. Zrušené licence 424 (+14) 

3. Správní řízení 5 (-67)

4. Zaniklé licence 50 (+11)



SPOTŘEBA ELEKTŘINY V LDS (MWH)



VÝROBA ELEKTŘINY V LDS (MWH)



TOKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V LDS (MWH)



POČTY OPM V LDS



ZMĚNA STRUKTURY ENERGETIKY

Decentrální energetika se stává pevnou součástí centrální energetiky



FIT FOR 55 – ZELENÝ ÚDĚL



NÁRŮST FVE O 8-12 GW DO ROKU 2030



ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ FVE A VTE – ROK 2021



VÝZNAM FLEXIBILITY V NOVÉ ENERGETICE



VÝZNAM FLEXIBILITY V NOVÉ ENERGETICE



UPLATNĚNÍ NOVÝCH TYPŮ ZDROJŮ



FLEXIBILITA V 

PROSTŘEDÍ LOKÁLNÍ 

ENERGETIKY

• Poskytování SVR

• Poskytování obchodní 
flexibility

• Poskytování nefrekvenčních 
služeb

• Integrace agregačního bloku 
v rámci LDS

• Rozvoj lokální výroby a 
akumulace v LDS

• Nové systémy řízení

Příležitosti:



FLEXIBILITA V PROSTŘEDÍ LOKÁLNÍ ENERGETIKY

•Nedostatečná informační podpora pro poskytování SVR

•Zásah do stávajících predikcí bilance LDS

•Narušení vyhlazování odběrového diagramu

•Při aktivaci řízení zatížení LDS – nechtěná eliminace SVR

•Dopady rebound effectu na zatížení LDS

•Zhoršení podmínek řízení toku energií v LDS

Hrozby:



POSKYTOVÁNÍ SVR V PROSTŘEDÍ LDS OD ROKU 2022



VÝCHODISKA PRO DATA HUB

• Směrnice (EU) 
2019/944 
o společných 
pravidlech pro 
vnitřní trh 
s elektřinou a 

• Nařízení  (EU) 
2019/943, 
o vnitřním trhu 
s elektřinou

Požadavky 
nového 

designu trhu 
s elektřinou a 

nutnost 
digitalizace, 

EU legislativa:

Nový design trhu zahrnuje nové subjekty, objekty a činnosti

subjekty

▪ aktivní zákazník

▪ energetické společenství

▪ agregátor

• nezávislý agregátor

• integrovaný agregátor

objekty

▪ zařízení pro uskladňování 
energie

▪ inteligentní měřící systémy

činnosti

▪ ukládání elektřiny

▪ sdílení elektřiny

▪ poskytování flexibility

▪ agregace flexibility

Subjekt Stávající počet Očekávaný počet (2025+)

Zákazník cca 5- 6 mil. cca 5- 6 mil.

Výrobce cca 30 tis. 104 – 105

PDS (RDS + LDS) 3 + cca 200 – 300 3 + 102 – 103

Obchodník cca 100 102 – 103

Aktivní zákazník - 105 – 106

Energetické společenství - 102 – 104

Provozovatel akumulace - 104 – 105

Agregátor flexibility - 102 – 103

Nový design trhu s 
elektřinou přináší nejen 

nové subjekty, objekty a 
činnosti, ale také významné 
navýšení počtu „aktivních“ 
účastníků trhu s dopadem 

na rozsah dat jak 
poskytovaných, tak i 
požadovaných dat
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MARKET DESIGN DATA HUB



CR ERU 2022 

REZERVOVANÝ PŘÍKON PŘEDACÍHO MÍSTA

Smlouva o připojení musí obsahovat technické podmínky připojení zařízení, umístění měřicího zařízení, termín 
připojení, místo připojení zařízení, specifikaci místa připojení a rezervovaný příkon předávacího místa. V 
případě připojení zařízení pro výrobu elektřiny přímo k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě nebo 
prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny musí smlouva o připojení také 
obsahovat jeho druh a skutečný instalovaný výkon. V případě připojení distribuční soustavy k nadřazené 
distribuční soustavě musí smlouva o připojení také obsahovat druh a instalovaný výkon připojených výroben 
elektřiny a údaje o zařízení s významným vlivem na nadřazenou distribuční soustavu, které stanoví prováděcí 
právní předpis. Smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny k přenosové 
soustavě nebo distribuční soustavě vyžaduje písemnou formu

Odběrateli, který má na jedné z napěťových hladin velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí jednoho 
provozovatele distribuční soustavy více míst připojení s průběhovým měřením typu A nebo B, jejichž odběr je 
propojen vlastní elektrickou sítí a kterými jsou napájeny dopravní prostředky elektrické trakce, pro účely 
vyhodnocení a stanovení plateb za rezervovanou kapacitu provozovatel distribuční soustavy stanoví 
skutečnou hodnotu výkonu pro každou hladinu napětí zvlášť ze součtu maximálních výkonů naměřených v 
odběrných místech v čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší. 



Provozovatel DS Úroveň 

napětí

Cena za použití sítí 

[Kč/MWh]

Změna 

2022/2021

ČEZ Distribuce, a. s. VVN 52,24 40,43%

VN 83,25 39,82%

EG.D, a.s. VVN 59,77 40,73%

VN 77,56 36,96%
PREdistribuce, a.s. VVN 50,56 40,25%

VN 64,83 35,43%

UCED Chomutov s.r.o. VN 70,88 47,88%
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REGULOVANÉ CENY DISTRIBUCE 2022 

POUŽITÍ SÍTÍ 



Provozovatel DS Úroveň 

napětí

Měsíční cena za roční 

rezervovanou kapacitu

[Kč/MW a měsíc]

Změna 

2022/2021

ČEZ Distribuce, a.s. VVN 69 984 -2,40%

VN 172 752 -2,06%

EG.D, a.s. VVN 63 150 -7,34%

VN 162 210 0,93%

PREdistribuce, a.s. VVN 76 883 2,21%

VN 192 228 -0,94%

UCED Chomutov s.r.o. VN 259 727 0,44%
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REGULOVANÉ CENY DISTRIBUCE 2022

- MĚSÍČNÍ CENY ZA ROČNÍ REZERVACI KAPACITY



Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci decentralizovaných, zejména obnovitelných zdrojů elektřiny, 
akumulace a elektromobility.

Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. 
Stabilitu cen energií v lokalitě.

Zajistit prostor pro aktivní zákazníky, 
energetické společenství, 
společenství pro OZE

Zajistit investování do lokálních sítí

Vyšší úroveň monitoringu a automatizace

Dispečerské řízení LDS i na VN úrovni

Elektronická obsluha zákazníka

Řízení a ovládání prvků lokálních soustav

Zajištění podmínek pro dynamické tarify

CÍLE DECENTRÁLNÍ ENERGETIKY



CÍLENÝ ROZVOJ  DECENTRÁLNÍ ENERGETIKY

• nasazování automatizace v sítích VN – chytré DTS, 

• monitoring sítí NN v DTS 

• implementace chytrého měření v rozšířené variantě 

• pokrytí potřeb stabilní komunikace – výstavba datových sítí

• zajištění odpovídající ICT pro správu LDS a správu dat

Rozvoj 
lokálních sítí 
do roku 2030

• řízení toků energie na lokální úrovni

• automatizovaná přípravu provozu

• redispatching a nefrekvenční služby

• monitoring služeb výkonové rovnováhy v reálném čase

Dynamické 
služby LDS



Předpoklady

• lze čerpat podporu pro lokální 
energetiku z mnoha dotačních 
programů

• růst ceny povolenky se prakticky vždy 
propisuje do růstu ceny elektřiny

• mezi roky 2020 a 2030 bude hlavním 
faktorem úbytek uhelných výrobních 
kapacit

• výroba a distribuce tepla je lokální a 
silně mu konkurují malé lokální non-
ETS výrobny

• soustava bude mít hlad po flexibilitě, 
ne vše bude řešeno na úrovni SVR

Příležitosti

• je vhodné období pro instalaci 
nových OZE 

• je vhodné období pro instalaci 
lokální akumulace, integrovaná i 
samostatné instalace akumulace

• je vhodné období pro novou KVET, 
propojení dodávek tepla a elektřiny 
v lokální soustavě

• malá energetika – lokální -
podniková – bude doplňkem velkých 
provozů a pomocí systému 
(poskytování flexibility a záloh)

PROSTOR PRO LOKÁLNÍ ENERGETIKU



KOMUNITNÍ ENERGETIKA – SMART VILLAGE STAROVICE



Ing.  Martin Michek

výkonný ředitel

email: martin.michek@pmac.cz

www.caplds.cz


