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1. O ASOCIACI PRO AKUMULACI 
ENERGIE A BATERIE (AKU-BAT CZ)ENERGIE A BATERIE (AKU-BAT CZ)



› Úsilí o změnu legislativy
› Zavedení pojmu akumulace (i P2G, P2H apod., nejen baterie!) do energetického zákona
› Podmínky pro vydání licencí pro akumulační zařízení (vydává ERÚ)
› Změny Kodexu PS
› Soulad s legislativou EU

› Spolupráce s významnými institucemi v ČR i v zahraničí
› MPO, ERÚ, provozovatelé DS

AKTIVITY ASOCIACE

› MPO, ERÚ, provozovatelé DS
› EK, EP, PSP ČR, Stálé zastoupení v Bruselu

› Vzdělávání odborné i laické veřejnosti
› Účast na konferencích, seminářích aj.
› Články a rozhovory v médiích

› Spolupráce s ostatními asociacemi a svazy 
› AEM, Solární asociace, AliES, SME aj.

Hlavní cíl:

Přispět k vnímání baterií a dalších 

forem akumulace jako běžného 

stabilizačního prvku elektrizační 

soustavy



ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA



DALŠÍ ČLENOVÉ ASOCIACE



PARTNEŘI ASOCIACE



2. VYUŽITÍ BATERIOVÝCH SYSTÉMŮ



Stabilizace sítě

› Zvýšení energetické bezpečnosti
› Nižší riziko blackoutů
› Rychlý nástup v případě blackoutu
› Podpora záchranných složek

› Finanční úspory 
› Nabíjení a vybíjení dle aktuální ceny elektřiny
› Snížení rezervovaného příkonu, ¼ hodinového maxima

K ČEMU SLOUŽÍ BESS*

› Snížení rezervovaného příkonu, ¼ hodinového maxima
› Vyrovnávání odchylek obchodníků s elektřinou
› Snazší začlenění rostoucí výroby větrných a solárních elektráren do ES
› Usnadnění nástupu elektromobility (snížení nároků na kapacitu vedení)
› Rozvoj decentralizované energetiky
› Zajištění ostrovních provozů při poruchových stavech
› Zajišťování části podpůrných služeb v rámci ES

› Zvýšení konkurenceschopnosti českých společností v rámci chystaného společného trhu 
EU (trh s PpS)

*Battery Energy Storage Systems / Bateriové Energetické Skladovací Systémy



3. PRŮBĚH LEGISLATIVNÍHO PROCESU



Účastníci:

› MPO, ERÚ, AKU-BAT, ČS RES (ČEZ, E.ON, PRE, ČEPS), AEM, EPH

Původní záměr:

› Příprava návrhu novely energetického zákona do konce ledna 2018
› Změny v oblasti akumulace: definice akumulačního zařízení (AKU-BAT prosazoval širší 

PRACOVNÍ SKUPINA NA MPO

› Změny v oblasti akumulace: definice akumulačního zařízení (AKU-BAT prosazoval širší 
pojetí, ale pokračovalo se pouze s bateriemi), licence, práva a povinnosti 
provozovatele akumulačního zařízení, obchodování s akumulovanou elektřinou

› Předpoklad účinnosti na přelomu 2018 a 2019
› Soulad se zimním energetickým balíčkem EU

› Hledání řešení v přechodném období
› PDS evidují žádosti o připojení BESS (150 MW) 

+ 3 baterie již existují



› V lednu 2018 úvahy o odložení příprav – NEBYL DŮVOD, protože novela:
a) …není předčasná – NAP SG počítá s úpravou v roce 2017

b) …není nekoncepční – národní strategické dokumenty s akumulací počítají

c) …nehrozí nárůst nákladů – novela nepočítá s žádnou provozní podporou, ani se změnami 
v cenové regulaci

Práce byly na cca 3 měsíce pozastaveny…

REALITA PŘÍPRAVY EZ

Práce byly na cca 3 měsíce pozastaveny…

› V dubnu 2018 obnoveny přípravy nového paragrafového znění
› Obsahuje akumulaci!

› AKU-BAT bude opět vyzván k připomínkování

› Do léta bylo plánováno postoupení do mezirezortního řízení, nestihlo se

› V červenci 2018 novela dokončena, chystá se postoupení do mezirezortního řízení



› Nemůže vydat licenci, dokud akumulace energie nebude výslovně 
uvedena v EZ
› Akumulace není výrobna či jiná kategorie pro vydání licence podle 

platného znění EZ

› Plánuje vydávat licence po schválení novelizace EZ

ERÚ

› Plánuje vydávat licence po schválení novelizace EZ



› Začíná pracovat s pojmem akumulace, ale…
› BESS pouze jako součást fiktivního bloku – tj. spolu s turbogenerátory 

(tzv. točivé stroje)
› Umožnilo BESS poskytování PpS v rámci fiktivních bloků (pouze MZt)

› Minimální certifikovaná velikost na jednom bloku 10 MW

ČEPS – NOVELA KODEXU PS (leden 2018)

› AKU-BAT se jako jediný ohradil, avšak neúspěšně



› Rozsáhlé změny

› Účelem splnění požadavků Nařízení Komise 2017/2195 (EBGL - stanovení rámcového pokynu pro 
obchodní zajištění výkonové rovnováhy v elektroenergetice)

› Termín „podpůrné služby“ nahrazen termínem „služby výkonové rovnováhy“

› Přejmenování vybraných kategorií služeb výkonové rovnováhy a redefinice podmínek jejich 
poskytování – v souladu s evropskými síťovými kodexy

› BESS – poskytování služeb výkonové rovnováhy stále možné pouze jako součást fiktivního bloku
› Není v seznamu druhů jednotek, které mohou služby výkonové rovnováhy poskytovat (např. větrné a 

ČEPS – NOVELA KODEXU PS (duben 2018)

› Není v seznamu druhů jednotek, které mohou služby výkonové rovnováhy poskytovat (např. větrné a 
solární elektrárny tam nově zařazeny jsou)

› (Pravděpodobně protože na ně nelze vydat licenci)

› Možnost podávání připomínek do 24. 5. 2018, poté bude předáno ERÚ ke schválení

-> Vytvoření moderního systému poskytování služeb soustavě (v souladu s výše uvedeným 
nařízením), ALE samostatné akumulační zařízení stále nebude moci tyto služby poskytovat (NENÍ 
v souladu s nařízením!)

-> Zřejmý nesoulad s připravovanou novelou EZ, kde bude akumulace do BESS zakotvena



REAKCE EVROPSKÉ KOMISE NA KODEX PS

› Klaus-Dieter Borchardt, ředitel direktorátu pro 
vnitřní trh s elektřinou (DG Energy)
› Mimo jiné řeší i Zimní energetický balíček a jeho 

soulad s národními legislativami 



4. AKUMULACE V DOKUMENTECH 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INSTITUCÍNEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INSTITUCÍ



A. Zimní energetický balíček EU

B. NAP SG 2015

C. Studie OTE: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a 

AKUMULACE V DOKUMENTECH NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INSTITUCÍ

C. Studie OTE: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a 
poptávkou elektřiny a plynu – výhled do roku 2050

D. Vyjádření Komise pro zpracování PPDS

E. ASEK 2015



› Akumulace nedílnou součástí tzv. Zimního energetického balíčku
› Schválení se očekává do konce roku

› Připravované Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou
› Požadavek na přístup všech (i provozovatelů BESS) na trh pro zajištění výkonové 

rovnováhy

ZIMNÍ ENERGETICKÝ BALÍČEK EU

› Připravovaná Směrnice o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
› Definice akumulace
› Požadavek na otevřené, tržní a nediskriminační 

prostředí při poskytování služeb souvisejících s 
provozem akumulace

› Podmínky, za kterých může akumulaci provozovat 
PPS a PDS



› Schválené Nařízení Komise 2017/2195 – Rámcový pokyn pro obchodní 
zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (tzv. GLEB/EBGL)
› Všechna TSO povinna do poloviny roku 2018 předložit návrh harmonizace 

vyrovnávání odchylek (musí být umožněno i vlastníkům BESS nediskriminačně)

ZIMNÍ ENERGETICKÝ BALÍČEK EU pokr. 

-> Často „výmluva“, že je s implementací 
akumulace potřeba počkat na finální verzi 
ZEB, ale na většině již panuje shoda, 
upravovat se budou pouze drobnosti



› Opatření týkající se akumulace:
› Do roku 2015/2016 vytvořit podmínky pro postupné nasazování a způsoby využití 

akumulace pro potřeby ES ČR v podmínkách vysoké decentralizace a existence Smart 
Grids

› Do roku 2017 zavést licenci na provozování akumulace

› …a další

NAP SG 2015

=> skluz cca 2 roky 



1. Nulová varianta
› Žádný velký rozvoj OZE

› Postupný útlum současných zdrojů

› Nepředpokládají se nové zdroje

› S akumulací se nepočítá

2. Koncepční varianta
› Rozvoj OZE

› FVE 6 GW, VTE 1,2 GW

› Soulad se Státní energetickou koncepcí

› Akumulace na denní úrovni (4,3 GWh)

STUDIE OTE: OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A 
POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU – VÝHLED DO ROKU 2050

3. Centrální varianta
› Podpora jaderné a uhelné energetiky

› S akumulací se nepočítá

4. Decentrální varianta
› Velký rozvoj OZE a decentrálních zdrojů

› FVE 17,2 GW a VTE 5,2 GW

› Akumulace na denní úrovni (19,4 GWh)



› Kladné vyjádření Komise pro zpracování PPDS k možnosti připojení 
akumulace do ES ČR

› Do ES je možno připojit až 500 MW BESS

› Období 2-3 let

VYJÁDŘENÍ PROVOZOVATELŮ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV K ÚVAZE 
O MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 500 MW AKUMULACE DO ES ČR V OBDOBÍ 2-3 LET

› Období 2-3 let

› Podmínky
a) Objem připojované akumulace nebude ovlivněn formou provozní podpory

b) Nedojde ke koncentraci požadavků do jedné uzlové oblasti

-> AKU-BAT s těmito podmínkami plně souhlasí



› Podpora rozvoje distribuovaných i centralizovaných systémů akumulace

› Nasazení elektroakumulace:
› Regulační výkony (PpS)

› Řízení distribučních sítí

ASEK 2015

› Zvážení nasazení akumulace jako povinné součásti 
intermitentních zdrojů
› Pokud součet instalovaných výkonů přesáhne 4 GW

› Podpora výzkumu a vývoje v oblasti akumulace



5. STÁVAJÍCÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY 



STÁVAJÍCÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY

BESS Prakšice

� Investor: Solar Global

� Dodavatel: Alfen (NL)

� Výkon: 1 MW

� Kapacita: cca 1,2 MWh

� Investor: E.ON ČR

� Dodavatel: Siemens, s.r.o.
BESS Mydlovary

BESS Obořiště

� Dodavatel: Siemens, s.r.o.

� Výkon: 1 MW

� Kapacita: cca 1,75 MWh

� Investor: zatím není

� Dodavatel: Energon Advanced Energetics

� Výkon: 1 MW

� Kapacita: cca 1,3 MWh



6. ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ



› Přes 354 MW BESS (nejvíce v Evropě) -> do konce roku 700 MW

› BESS se pravidelně účastní tenderů na primární regulaci
› Tender 1x týdně
› Z celkového výkonu 760 MW jsou baterie 150 MW
› Nabídky pro celý integrovaný trh (Německo, Francie, Dánsko, Belgie, Rakousko, 

Švýcarsko)

NĚMECKO

› Nabídky pro celý integrovaný trh (Německo, Francie, Dánsko, Belgie, Rakousko, 
Švýcarsko)

› Cena za primární regulaci cca 450-500 Kč/MW/hod

› V červnu 2018 zprovozněno největší BESS v Evropě
› Výkon 48 MW a kapacita přes 50 MWh
› Primární regulace a vyrovnávání výroby OZE (hl. větrné elektrárny)



› 200 MW BESS vítězí v tenderu na nejkratší regulaci
› Enhanced Frequency Response (EFR) – tzv. vylepšená regulace frekvence

› Doplněk ke stávajícím službám (primární a sekundární regulace) – regulační záloha do 1 sekundy

› Spuštění na jaře 2018, smlouva na 4 roky

› 8 poskytovatelů (EDF Energy Renewables, Vattenfall, 2x Low Carbon, E.ON UK, 
Element Power, RES, Belectric)

› Očekávané úspory až 200 mil. £

VELKÁ BRITÁNIE

› Očekávané úspory až 200 mil. £

› Na trhu s podpůrnými službami poprvé uspěla virtuální elektrárna
› Srpen 2018, 

› Britská společnost Limejump

› Provozuje výrobní zdroje, baterie a jednotky řízení spotřeby

› I malé subjekty se tak mohou účastnit trhu s podpůrnými službami



V roce 2018 se očekává nárůst 
celkového výkonu 
velkokapacitních BESS na 500 
MW

› Zahrnuty jsou BESS > 1 MW

› Jen v roce 2018 má být 
instalováno 250 MW

VELKÁ BRITÁNIE

› Jen v roce 2018 má být 
instalováno 250 MW



› V roce 2012 první BESS ve Švýcarsku i v celé Evropě
› Výkon 1 MW

› Primární výkonová rezerva

› Od začátku propojeno s přenosovými soustavami v Holandsku, Německu a Rakousku

› Začátkem roku 2018 instalováno největší BESS v zemi

ŠVÝCARSKO

› Začátkem roku 2018 instalováno největší BESS v zemi
› Výkon 18 MW

› Projekt distribuční společnosti Kantonu Zürich (EKZ)



› V květnu 2018 instalace 140 baterií Tesla

› Výkon 18,2 MW a kapacita 21,7 MWh

› Virtuální propojení s několika průmyslovými podniky => díky tomu má 
belgický PPS regulační výkon 30-40 MW ke stabilizaci soustavy

› Cena 11 mil. EUR

BELGIE

› Cena 11 mil. EUR



› Koncem srpna 2018 uvedeno do provozu první BESS

› Výkon 10 MW a kapacita cca 6 MWh

› Kromě bilancování sítě má přispět k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů

› Ekonomicky konkuruje současnému systému, ve kterém podpůrné služby 
zajišťují plynové turbíny a elektrárny

MAĎARSKO

zajišťují plynové turbíny a elektrárny



DĚKUJI ZA POZORNOST!

www.akubat-asociace.cz


