Výňatek z provozní instrukce ČEPS, a.s., č. PI 820-2 Regulační
plán ES

Zpracování Regulačního plánu
Regulační plán zpracovávaný dispečinkem provozovatele přenosové soustavy (dále jen
Dispečink ČEPS) ve spolupráci s dispečinky provozovatelů distribučních soustav (dále
jen dispečinky PDS) stanoví postup a rozsah omezení odebíraného výkonu z přenosové
nebo distribuční soustavy pro jednotlivé regulační stupně při předcházení nebo řešení
stavu nouze.
Výkonová snížení odebíraného výkonu v distribučních soustavách v jednotlivých
regulačních stupních zpracovává příslušný provozovatel distribuční soustavy. Každý
dispečink PDS zpracovává provozní instrukci, ve které je uveden způsob realizace
regulačního plánu.
Rozsah snížení spotřeby elektřiny při likvidaci závažných systémových či lokálních
poruch na území kde hrozí bezprostředně vznik stavu nouze nebo pro které byl stav
nouze vyhlášen, je dán uplatněním příslušného stupně regulačního plánu. Na základě
vyhodnocení situace vedoucím směny Dispečinku ČEPS nebo dispečerem dispečinku
PDS se rozhodne o využití snížení spotřeby dle regulačního plánu až po vyčerpání všech
provozních opatření dostupných v oblasti výroby, změny zapojení sítí, zahraniční
výpomoci apod.
Použití stupňů regulačního plánu se nevztahuje na zákazníky, jejichž zařízení jsou
připojena pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení
této zahraniční elektrizační soustavy a dále na technologickou vlastní spotřebu elektřiny
pro výrobu elektřiny a výrobu a dodávku tepla.

Časy účinnosti regulačních stupňů
Základní stupeň – nesnižuje odebíraný výkon, normální situace
Výstražný stupeň - nesnižuje odebíraný výkon, upozorňuje na možnost vzniku
nestandardní situace v ES
RS 1 –pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO)
RS 2 - do 1 hodiny po vyhlášení, pokud není stanovena delší doba
RS 3 - do 30 minut po vyhlášení
RS 4 - do 1 hodiny po vyhlášení, pokud není stanovena delší doba
RS 5 - do 1 hodiny po vyhlášení,
RS 6 - do 2 hodiny po vyhlášení, pokud není stanovena doba delší
RS 7 - Do 1 hodiny po vyhlášení RS. U odběrného zařízení, kde nelze do jedné hodiny
snížit hodnotu odebíraného výkonu na bezpečnostní minimum, je stanoven časový posun
v hodinách …..
Způsoby vyhlašování stupňů regulačního plánu
Dispečer Dispečinku ČEPS vyhlašuje použití regulačního plánu pro celou elektrizační
soustavu (ES) ČR nebo její část vyhlašuje, a to:
1. telefonicky na příslušné dispečinky provozovatele distribuční sítě (PDS),
2. veřejnými sdělovacími prostředky (rozhlasem) a
3. pomocí Krizových stránek (www.ceps.cz)
s tím, že uvede oblast a čas od a do, pro které se regulační stupeň vztahuje. Podle
průběhu poruchové situace má možnost vyhlášené stupně, oblast i čas působnosti měnit.
Pro příslušnou distribuční soustavu nebo její část vyhlašuje omezení spotřeby použitím
regulačního plánu dispečer dispečinku PDS. Po pominutí důvodů omezení spotřeby
použitím regulačního plánu dá dispečer, který jeho použití vyhlásil, pokyn k jeho
ukončení.
1. Telefonické vyhlášení
Dispečer hlavního dispečinku ČEPS vždy, při změně stupňů regulačního plánu dle
vyhlášky č.80/2010 Sb., informuje dispečery dispečinků PDS v oblasti Čechy a dispečera
Záložního dispečinku ČEPS, který následně informuje dispečinky PDS v oblasti Moravy.
Doplňkový způsob vyhlášení regulačních stupňů je e-mailem a SMS zprávou na mobilní
telefon.

2. Rozhlasem na okruhu ČRo1 – Radiožurnál
Základní, výstražný a regulační stupeň (stupně) jsou vyhlašovány a odvolávány
rozhlasem na okruhu ČRo1 - Radiožurnál ve vysílacích časech pravidelných
zpravodajské relaci v 6:00 a v 13:00 hodin.
Na požadavek Dispečinku ČEPS bude odvysílána „Mimořádná zpráva o energetické
situaci“, a to po nejbližší zpravodajské relaci na okruzích ČRo1 - Radiožurnál. V případě,
že doba platnosti regulačních stupňů vyhlášených operativně (tzn. v mimořádné relaci)
přesáhne dobu pravidelných zpravodajských relací (tj. od 6:00 do 13:00 hod.) a
vyhlášený Regulační stupeň je stále platný, předá dispečer Dispečinku ČEPS informaci o
vyhlášení těchto regulačních stupňů do pravidelných zpravodajských relací.
Pro zjednodušení toku informací bude „Zpráva o energetické situaci“ předána z
Dispečinku ČEPS do ČRo1 - Radiožurnál pouze při změně Základního stupně na jiný
regulační stupeň. V případě, že předcházející den byl vyhlášen jiný regulační stupeň než
„Základní“ a následující den platí již jen stupeň „Základní“, nahlásí dispečer Dispečinku
ČEPS do pravidelné zpravodajské relace v 6:00 tohoto následujícího dne platnost
„Základního stupně“.
Pro zařazení „ Zprávy o energetické situaci“ do vysílání na okruhu ČRo1 - Radiožurnál je
nutno předat tuto informaci z Dispečinku ČEPS na pracoviště zpravodajské směny ČRo1
– Radiožurnál nejpozději 15 minut před začátkem zpravodajské relace tj. denně do 5,45
hod. a do 12,45 hod. Časový interval 15 minut před zpravodajskou relací se týká i
vysílání „Mimořádných zpráv o energetické situaci“. Postačující je telefonické předání
zprávy, fax nebo e-mail jsou náhradní spojení, případně mohou být vyžádány
zpravodajskou směnou ČRo1 – Radiožurnál.
3. Prostřednictvím www stránek ČEPS, a.s.
Informace o vyhlášeném stupni regulačního plánu dispečerem Dispečinku ČEPS (HDP
Praha) je uvedena na webové adrese www.ceps.cz pod ikonou regulační stupeň.

