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Co je to výrobní/systémová přiměřenost: 

 

■ Definuje se jako středně a dlouhodobá schopnost  ES vyrovnávat 

spotřebu a dodávku, včetně dostatečné flexibility výrobního portfolia 

reagovat na náhlé výkonové změny 

■ Jedná se o analýzu systémových rizik spolehlivosti výkonové bilance 

ES, pro různá 

− časová období,  

− scénáře vývoje spotřeby,  

− variant výstavby a obnovy konvenčních zdrojů, 

− kapacity a propustnosti mezinárodních propojení, 

− podílu zdrojů s kolísavou/nezaručenou výrobou, 

− účasti strany spotřeby na regulaci. 

■ Výstupy jsou určeny pro široký rozsah uživatelů -  provozovatele PS,  

regulační autority, investory, další účastníky trhu s cílem vyhodnotit trendy 

a příležitosti na energetických trzích (dopady politických rozhodnutí). 



6 měsíců 1 rok 5 let  10 let a více 

Krátkodobé Dlouhodobé 

Provozní 
rozhodování 
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rozhodování 

Politické cíle/ 
strategie 

Přiměřenost pro různé časové horizonty 
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Vstupy: vývoj spotřeby 



Vstupy: provoz konvenčních zdrojů 



Vstupy: předpokládaný nárůst OZE 



Flexibilita: Schopnost soustavy udržovat 

vyrovnanou výkonovou bilanci při 

narůstající variabilitě systému 



Metodika sestavení výkonové bilance 

Je založen na výpočtu bilance pro jednotlivé časové řezy s 

cílem vyhodnotit následující indikátory: 
 

Reliably Available Capacity (RAC) 

    RAC =  Net Generating Capacity – Unavailable Capacity 

Remaining Capacity (RC) 

     RC =  RAC – (Load – Load Management) 

Adequacy Reference Margin (ARM) 

   ARM =  Spare Capacity + Margin against Seasonal Peak 
    

     

    pro zajištění spolehlivé dodávky platí, že  ARM < RC,  

Spare Capacity  -  kapacita pro nepředpokládané 

situace garantující 99% pokrytí fluktuaci zatížení 

nebo výroby   (cca 5–10 % Net Generating Capacity) 

 

Margin against Seasonal Peakload – specifikuje 

rozdíl mezi zatížením v referenčním časovém řezu a  

skutečným sezónním maximem zatížení.  
Příčinou je nesoudobost maxim v jednotlivých ES 

Load managemnt 



Vývoj výrobní přiměřenosti ES ČR 

Applied ENTSOe methodology for SOAF 

Výkon elektráren v roce 2030: 
 
Jaderné:   beze změny 
Uhelné: - 2,9 GW  (- 25 %) 
OZE: +1,2 GW  (+ 41 %) 

Kladná bilance do roku 2030: 
 
• Nárůst spotřeby 1% ročně 
• Odstavování uhelných bloků 
• Žádné nové bloky na plyn 
• Nárůst OZE a mikrozdrojů 
 



Pojem „zbytkové zatížení“ (residual load) 

Růst výroby OZE čerpá 
prostor zdrojů potřebných 

pro regulaci zbytkového 
diagramu zatížení 



Změny ve výrobě FVE příklad 18.2.2014 

– postup fronty přes ČR 
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Přebytek výroby je nutné 
uplatnit… 

Jsou k dispozici exportní 
přeshraniční kapacity PS? 

Jsou sousední soustavy 
schopné přebytek 

absorbovat?  

Nový předmět analýzy v souvislosti s 

integrací OZE: záporná regulaceregulation analysis  
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Zatížení Výroba 



Riziko, které v existujících metodikách 

není zahrnuto 

Riziko  
 

„utopených 

kapacit“  



Krajní scénář, varianta A (2040)  

Výkonová přiměřenost dle metodiky ENTSO-E  
Výrobní a spotřební bilance elektřiny v letech 

Zbytkové zatížení a přebytečný výkon 2040 

Krajní scénář, varianta A (2040)  



Závěry – Krajní scénář, varianta A 

 Provoz ETE 1,2 v celém horizontu, bloky EDU vyřazeny v letech 2025-27 

 Analýzou scénáře byla identifikována rizika z pohledu zajištění bezpečného 
a spolehlivého provozu ES ČR především v oblasti výkonové 
nedostatečnost zdrojové základny, která je od roku 2026 nedostatečná.  

 V soustavě chybí cca 1 GW instalovaného výkonu. 

 

 Výkonová nedostatečnost se projevuje po vyřazení EDU1-4 z provozu, kdy 
výroba není nahrazena jinými zdroji a zdrojová základna není schopna 
pokrýt zatížení ES.  

 Mezi lety 2026 a 2040 ve sledovaném řezu chybí výkon pro požadované 
rezervy, tj. rezerva do sezónního maxima a rezerva pro nepříznivé 
podmínky. V roce 2040 chybí cca 2,6 GW. 

 

 



Výsledky dalších variant vývoje OZE 
Varianta B - Referenční scénář 

Hodinové změny výkonu FVE a VTE  

Zbytkové zatížení a přebytečný výkon  Zbytkové zatížení a přebytečný výkon   

Očištěné zatížení: 
rozdíl zatížení soustavy a dodávky  

FVE a VTE v dané hodině 

Výsledky dalších variant vývoje OZE 

Varianta B - Referenční scénář 



Výsledky dalších variant vývoje OZE 
Varianta C – Referenční scénář 

Hodinové změny výkonu FVE a VTE  

Zbytkové zatížení a přebytečný výkon  Zbytkové zatížení a přebytečný výkon  
2040 

Očištěné zatížení: 
rozdíl zatížení soustavy a dodávky  

FVE a VTE v dané hodině 

Výsledky dalších variant vývoje OZE 

Varianta C – Referenční scénář 



Kalifornská „kachna“ 



Shrnutí 

■ Hodnocení výrobní/systémové přiměřenosti je základní 

metodou pro zjištění, jak jsou národní elektrizační soustavy  

(při zahrnutí přeshraničních transakcí) schopny splňovat 

očekávané požadavky na krytí zatížení pro krátko-, středně- 

a dlouhodobé časové horizonty 

■ Metodika hodnocení přiměřenosti se vyvíjí a reaguje na nové 

fenomény, možnosti a omezení 

■ Vstupní data a informace jsou transparentní a zveřejňované, 

do harmonizovaného procesu hodnocení přiměřenosti jsou 

zapojovány všechny zainteresované subjekty (účastníci 

trhu, investoři, autority,…) 
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