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Úvod

Dôvody a dopady redizajnu trhu s energiami

Rola aktívneho zákazníka

• Koncový zákazník je ten, kto platí za dodávku energií a súvisiace služby.

• Koncový zákazník má najväčší podiel na zvyšovaní efektívnosti pri 
spotrebe energií.

Riadenie výkonu pomocou flexibility



Redizajn trhu s enegiami

• zvyšovanie podielu OZE 

• zmeny v technológiách

• bezpečnosť dodávok energií

• riadenie energetických sústav v krízových alebo núdzových stavov



Aktívny zákazník

Nový účastník trhu – prosumer, zákazník odoberajúci aj dodávajúci elektrickú 
energiu do siete.

Schopnosť aktívne meniť diagram bilancie pod fakturačným elektromerom na 
základe operatívnych povelov je princíp využívania flexibility agregovanej do 
produktov nominovaných do podporných služieb alebo pre optimalizáciu diagramu 
obchodníka.

Aktívny prosumer môže byť aj domácnosť, ktorá má pri FVE aj batériu s možnosťou 
riadenia nabíjania a k tomu tepelné čerpadlo. Takýto typ koncového zákazníka má 
zväčša systém pre jednoduché ovládanie technológie na zabezpečenie komfortu.



Paralela s blokovaním spotreby

Od HDO cez AMM k flexibilite

Útlum operativního 
řízení diagramu 

Dynamické řízení 
flexibility a SVR



Príklady aktívneho zákazníka

Pre integrovaného agregátora je dôležitý aktívny koncový zákazník s čo najväčším pásmom riadenia bilančného 

diagramu. Príklad: Elektráreň Malženice môžeme kľudne označiť za veľmi účinný zdroj flexibility. Rovnako 

mraziarne alebo zimné štadióny sú tiež účinný zdroj flexibility.

Pre nezávislého agregárora už nie je také jednoduché označiť aký koncový zákazník je vhodný pre zaradenie do 

agregačného bloku. Vhodných kandidátov musíme hľadať medzi domácnosťami s ročnom spotrebou nad 6 

MWh ročne a súčasne s elektrickým kúrením a ohrevom vody.

Umývačky riadu a rýchlo varné kanvice nie sú vhodným prvkom pre poskytovanie flexibility.



Príklady aktívneho zákazníka

Inteligentní rodinný dům s 
elektrickým vytápěním, 
fotovoltaickou elektrárnou a 
bateriovým úložištěm v Omicích u 
Brna - TZB-info

Dvouletý projekt je realizován v úzké součinnosti
ČVUT-UCEEB a firem FENIX Group, TECO, S-Power, 
AERS a WAFE

Nákup EE na spotovom trhu

https://stavba.tzb-info.cz/nizkoenergeticke-stavby/19042-inteligentni-rodinny-dum-s-elektrickym-vytapenim-fotovoltaickou-elektrarnou-a-bateriovym-ulozistem-se-stavi-v-omicich-u-brna


Potenciál pre poskytovanie flexibility

Aktívni zákazníci na VN napäťovej hladine s vysokými odbermi

Tento typ aktívneho zákazníka má vysoký potenciál pre integrovaného agregátora, má svoju spotrebu 
a prípadnú výrobu pod kontrolu, vie pomerne presne svoj odberový diagram a dokonca vie kalkulovať bonusy 
za dodržanie diagramu a rozhodovať sa kedy sa mu regulácia spotreby vyplatí alebo kedy dá prednosť 
produkcii.

Aktívni koncoví zákazníci na hladine NN v segmente domácností

Plno elektrifikované novostavby RD s elektrickým kúrením

Dôvody: sú nízkoenergetické, používajú najnovšie technológie, náklady na reguláciu sú v celej investícii, nie je 
nutná dodatočná investícia na obstaranie potrebnej technológie, môže ich byť primerane veľa, sú od seba 
oddelené, môžem ich pod DTS spájať do agregačného bloku.

Energetická komunita

Energetická komunita môže byť tiež poskytovateľom flexibility. Energetická komunita môže ponúknuť riešenie 
na zdieľanie lokálne vyrobenej energie. Virtuálna batéria ponúkaná obchodníkmi je čiastočne nástrojom pre 
zdieľanie elektrickej energie. 



Motivácia byť aktívny zákazník

Zásadným motivačným faktorom je cena. 

Koľko EUR získam ročne za poskytovanie služieb flexibility ? 

Aká hranica v úspore za rok je rozhodujúca ? 

Nezávislý agregátor musí mať produkty pre koncových zákazníkov s možnosťou jednoduchého celoplošného 
zavedenia cez všetky distribučné regióny a možnosťou zmerať a fakturovať produkt. 

Aké množstvo domácností môže poskytovať flexibilitu ?

Obchodníci môžu analýzou svojich zákazníckych kmeňov dať odpovede na tieto otázky.



Motivácia aktívneho zákazníka riadiť výkon

Môže flexibilita prispieť k znižovaniu cien energií ?

Myslím si, že nie. Cena energií je daná trhom a rozhodnutím regulátora. 

Flexibilita však môže viesť k zníženiu spotreby a teda celkovej ceny za dodávku 
energie. 

Flexibilita však môže viesť k príjmu na strane koncového zákazníka formou bonusu 
za presun spotreby alebo výroby do časového a výkonového pásma ktoré mu 
ponúkne agregátor. 

Tento bonus môže byť významný pre zníženie nákladov na energie, nie však na cenu 
komodity. 



Ako riadiť výkon EE v domácnosti

Nástroj Potenciál Predpoklad
Odložená spotreba Vysoký Akumulácia
Zníženie spotreby Stredný Náhradný zdroj tepla
Zvýšenie spotreby Nizky Akumulácia

1. Užívateľsky jednoducho

2. Bez obmedzenia komfortu

3. Diaľkovo a automaticky



Paralela s blokovaním spotreby



Riešenia pre segment domácností

Kam ide spotreba energií domácností ?

Veľmi veľký podiel ide na výrobu tepla. 

Elektrické zdroje tepla alebo chladu sú práve prvky s možnosťou inteligentného riadenia. 

Preto sa pri rozvoji flexibility zamerajme na technológie ako sú tepelné čerpadlá, klimatizácie, 
elektrokotle. 

Domácnosti s výrobou elektrickej energie vo forme FVE môžu zvýšiť potenciál flexibility využitím 
batériového úložiska.



Riešenia pre segment domácností



Riešenia pre segment domácností



Riešenie na výmenu dát a lokálne riadenie

Prediktívne riadenie bilancie OOM s optimalizáciou dynamickej MRK



Riešenia pre segment domácností

Bezpečnosť

Všetky smart riešenia sú vybavené jednotkami na výmenu dát a komunikáciu. Otázna je však ich bezpečnosť a 
pripravenosť na integráciu do pripravovaného systému výmeny dát. 

Technické štandardy

Dôležitejšou otázkou ako bezpečnosť je definovanie technického štandardu pre výmenu dát ako je protokol, 
formát dát, dátové objekty, funkcie a metódy.

Existujú svetové štandardy. Treba sa inšpirovať. IMS pracuje s DLMS/COSEM. Riadenie flexibility je možné 
postaviť na DLMS štandardoch.

Certifikácia a overovanie

Ako certifikovať a overovať celý reťazec od koncového zákazníka po IMS resp. SW agregátora. 



Zhrnutie

Kde hľadať potenciál a aké sú výzvy

• Novostavby s riadením flexibility už štádiu projektu

• Rozhodnutie o pripojení OOM spojiť s výpočtom potenciálu poskytovať flexibilitu

• Možnosť vstúpiť do energetického spoločenstva už pri kúpe nehnuteľnosti

• Štandardizácia a kategorizácia pre posudzovanie miery poskytovania flexibility

• Zvýhodňovanie úverov na rekonštrukcie alebo novostavby s kategorizovanou flexibilitou

Riziká

• Vysoké náklady na zavedenie komplexného systému pre nezávislú agregáciu

• Nezáujem dodávateľov energií o produkty na princípe dynamickej tarifikácie

• Vysoké investičné náklady na dodatočné úpravy pre poskytovanie flexibility

• Výška a spôsob výpočtu kompenzácií za dopady poskytivania flexibility, ktoré „nechcú“ flexibilitu

• Iné zmeny vyvolané nedostatkom energií a surovín pre energetický priemysel vedúce možno až k 
zásadným zmenám na liberalizovanom trhu



Ďakujem za pozornosť
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