Regulační stupně
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v
elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Příloha 1
Použití a obsahové náležitosti regulačního plánu včetně způsobu oznamování,
vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů
I.

Zařazení zákazníků do regulačních stupňů

Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle způsobu ovládání spotřebičů pomocí
hromadného dálkového ovládání, jmenovité hodnoty napětí části elektrizační soustavy, ke které
je odběrné elektrické zařízení konkrétního zákazníka připojeno, hodnoty rezervovaného příkonu
uvedeného ve smlouvě o připojení.
V regulačním stupni č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání
vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím
jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby,
b) v regulačním stupni č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních
soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a
zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s
hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,
c) v regulačních stupních č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení
přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s
hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší,
d) v regulačních stupních č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení
distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od
100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s
napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,
e) v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.

II.
1.

Regulační stupně

Základní stupeň nesnižuje odebíraný výkon a vyjadřuje normální provozní stav
elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí, potřebnou výkonovou rezervou,
zajištěným požadovaným objemem a strukturou podpůrných služeb pro provozovatele
přenosové soustavy a zajištěným přenosem elektřiny při dodržení bezpečnostních a
spolehlivostních kritérií.

2. Výstražný stupeň nesnižuje odebíraný výkon a
a) signalizuje neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě z důvodů bilančních,
přenosových nebo jiných,
b) upozorňuje na možná omezení přenosových nebo distribučních kapacit nebo poskytovaných
služeb přenosové soustavy nebo distribučních soustav,
c) upozorňuje na nutnost zvýšené pozornosti při sledování prostředků informujících o
energetické situaci a prostředků sloužících pro vyhlašování regulačních stupňů.

Regulační stupeň č. 1 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy
vypínáním a blokováním zapnutí vybraných spotřebičů ovládaných pomocí hromadného
dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti
spotřeby.
Regulační stupeň č. 2 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy
použitím technických prostředků provozovatele soustavy do 1 hodiny po vyhlášení regulačního
stupně, pokud není stanovena doba delší.
Regulační stupeň č. 3 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy
o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 30 minut po vyhlášení regulačního
stupně.
Regulační stupeň č. 4 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační
soustavy, o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 1 hodiny po vyhlášení
regulačního stupně, pokud není stanovena doba delší.
Regulační stupeň č. 5 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy
o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 1 hodiny po vyhlášení regulačního
stupně.
Regulační stupeň č. 6 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy
o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 2 hodin po vyhlášení regulačního
stupně, pokud není stanovena doba delší.
Regulační stupeň č. 7 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy
u všech zákazníků na hodnotu bezpečnostního minima do 1 hodiny po vyhlášení regulačního
stupně. U odběrného zařízení, kde nelze do jedné hodiny snížit hodnotu odebíraného výkonu na
bezpečnostní minimum, je stanoven časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení
odběru na hodnotu bezpečnostního minima.
(10) Hodnotou výkonu odebíraného z elektrizační soustavy se rozumí průměrná hodnota výkonu
odebíraného z elektrizační soustavy v obchodní hodině, předcházející okamžiku vyhlášení
regulačního stupně.
(11) Regulační stupně č. 1 až 6 mohou být vyhlášeny současně.
(12) Regulační stupně č. 2 až 7 se nevztahují na zákazníky, jejichž převažující činnost je ve
zdravotnictví, telekomunikacích a poštovních službách, při správě vodohospodářských děl a
dodávkách pitné vody, obraně státu, v těžbě v hlubinných dolech, civilní letecké dopravě, v
provozování veřejné drážní dopravy, městské hromadné dopravě, v objektech a zařízeních
Úřadu vlády ČR, České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Policie
České republiky. Dále se regulační stupně č. 2 až 7 nevztahují na další složky Integrovaného
záchranného systému a na zákazníky zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny a na
případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení jaderné bezpečnosti, a dále na subjekty hospodářské
mobilizace a dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu systému
hospodářské mobilizace v době krizových stavů.

III.

Hodnoty snížení výkonu

(1) Výběr a vypnutí skupin spotřebičů při vyhlášení regulačního stupně č. 1 je prováděno
technickým dispečinkem provozovatele distribuční soustavy.
(2) Snížení výkonu pro každého jednotlivého zákazníka, zařazeného v regulačním stupni
č. 2, je prováděno provozovatelem distribuční soustavy.
(3) Hodnota snížení odebíraného výkonu v každém jednotlivém regulačním stupni č. 3 až
6 se stanoví jako
a) 15 % z hodnoty výkonu, odebíraného z elektrizační soustavy podle bodu II. odst. 10 této
přílohy, nebo
b) 15 % z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci, to je součet roční
rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity v daném kalendářním měsíci.
(4) Na snížení hodnoty výkonu odebíraného zákazníkem podle regulačních stupňů č. 3 a
4 ve výši 15 % navazují regulační stupně č. 5 a 6, které snižují hodnotu odebíraného výkonu o
dalších 15 %, maximálně však do celkové výše 30 % snížení odebíraného výkonu při
respektování bezpečnostního minima.
(5) Hodnoty snížení výkonu pro stupeň č. 7 jsou stanoveny s ohledem na dodržování
bezpečnostního minima pro odběratele elektřiny, dále jen "bezpečnostní minimum".
(6) Hodnoty snížení výkonu pro regulační stupně č. 3 až 7 a hodnoty bezpečnostního
minima s možností snížení do jedné hodiny, popř. časového posunu, za který bude hodnota
bezpečnostního minima dosažena, a kontaktní údaje zákazníka jsou součástí smlouvy o
přenosu elektřiny nebo o distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny.
IV. Stanovení hodnoty bezpečnostního minima
(1) Bezpečnostním minimem se rozumí nejnižší hodnota odebíraného výkonu, která je po
ukončení výroby nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného zařízení, vlivu
na okolní prostředí a obsluhujících pracovníků.
(2) Bezpečnostní minimum je stanoveno všem zákazníkům s hodnotou rezervovaného
příkonu 100 kW a vyšším nebo v případě zákazníků odebírajících elektřinu ze zařízení
distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší.
(3) Bezpečnostní minimum je stanoveno na základě soupisu jednotlivých spotřebičů a
rozboru jejich bezpečnostního a technologického minima spotřeby bez nároku na výrobu.
Soupis jednotlivých spotřebičů a rozbor jejich bezpečnostního a technologického minima
spotřeby vypracovávají jednotliví zákazníci.
(4) Bezpečnostní minimum u zákazníků zařazených do regulačního stupně č. 2 je
stanoveno v pravidlech provozování distribuční soustavy.

V. Způsob oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů
(1) Stupeň základní, výstražný a informace o využití regulačního stupně č. 1 jsou
oznamovány a odvolávány provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovateli
distribučních soustav prostřednictvím technických dispečinků a v hromadných sdělovacích
prostředcích v pravidelných časově vymezených nebo mimořádných relacích.
(2) Regulační stupně č. 2 až 7 jsou vyhlašovány a odvolávány provozovatelem přenosové
soustavy nebo provozovateli distribučních soustav prostřednictvím technických dispečinků a v
hromadných sdělovacích prostředcích v pravidelných časově vymezených nebo mimořádných
relacích.
(3) U zákazníků odebírajících elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším
než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšším je navíc vyhlášení a odvolání
regulačních stupňů č. 3, 5 a 7 uskutečňováno technickým dispečinkem provozovatele přenosové
soustavy prostřednictvím technických dispečinků provozovatelů distribučních soustav, nebo
technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo dle zásad dispečerského
řízení, a to telefonicky, SMS, elektronicky, faxem, případně jiným srovnatelným a se zákazníky
oboustranně odsouhlaseným prostředkem.

