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Základní informace o PS

• Společnost ČEPS vznikla roku 1998 

vyčleněním tehdejší Divize 

přenosové soustavy skupiny ČEZ, 

a.s. do samostatné společnosti. 

• Od té doby působí na území České 

republiky jako výhradní provozovatel 

přenosové soustavy. 

• Udržuje, obnovuje a rozvíjí :

❖ 44 rozvoden se 79 transformátory 

❖ vedení 400 kV o délce 3 867 km 

❖ vedení 220 kV o délce 1 824 km

❖ vedení 110 kV o malé délce

❖ 17 přeshraničních linek
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Legislativa popisující kvalitu EE

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU;

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu

• Stávající EZ (Zákon č. 458/2000 Sb), předepisuje provozovateli PS v paragrafech: §11 ods.1) 

písmene h) dodržovat stanovené parametry kvality dodávek elektrické energie; §24 ods.3) …

• Vyhláška 540/2005Sb o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, 

předepisuje Standard kvality napětí v § 8, v § 9 a § 10 stanovuje lhůty pro posouzení a odstranění 

• Kodex Přenosové Soustavy část V. předepisuje Kvalitu částečně

• Připojovací podmínky přenosové soustavy ji předepisují též

• Výše zmíněná legislativa hovoří o Kvalitě elektrické 

energie avšak doposud neexistovala norma stanovující 

parametry pro hladinu napětí 150kV – 800kV 

• Nově připravovaná ČSN EN 50 160 ed.4
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Evropské předpisy

❖ Směrnice evropského parlamentu a rady EU 2019/944 o vnitřním trhu s elektřinou stanovuje:

- v článku 9 písmene 2 povinnost veřejné služby zajistit kvalitu EE 

- v článku 27 písmene 1 popisuje jako univerzální službu dodávku EE ve stanovené kvalitě 

❖ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 o vnitřním trhu, stanovuje:

- definuje kvalitu v článku 2 bod 10. 

- v článku 59 bod 1 c dává povinnost upravit kodex PS z pohledu kvality EE

- je nutné informování viníka a kontaktovat ERÚ pro vymáhání případných pokut

- stanovení vlastní  lhůty na odstranění nekvality je na vnitrostátním předpisu

❖ ALE nestanovuje povinnost měřit kvalitu EE, ale odkazuje na Kodexy jednotlivých provozovatelů 

PS.
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Energetický zákon

❖ Stávající EZ (Zákon č. 458/2000 Sb), předepisuje provozovateli PS v paragrafech:

-§11 ods.1) písmene h) dodržovat stanovené parametry kvality dodávek 

elektrické energie (EE)

-§24 ods.3) písmene c) bodu 9. omezit dodávku v případě nedodržení kvality EE

-§24 ods.3) písmene d) bodu 9. omezit výrobu v případě nedodržení kvality EE

-§24 ods.3) písmene c) bodu 9. omezit dodávku v případě nedodržení kvality EE

-§24 ods.10) písmene r) je povinen dodržovat kvalitu EE a vykazovat ji ERÚ

❖ Vyhláška 540/2005Sb o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 

- předepisuje Standard kvality napětí v § 8, kde za kvalitu odpovídá provozovatel …

- v §9 a §10 stanovuje lhůty pro posouzení stížnosti a odstranění neplnění standardu kvality.
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Skupina NAP 4.1

Měření a diagnostika PQ na hladinách VVN a ZVN

Cílem projektu je zajištění požadavků připravované normy EN 50160 ed.4 na napěťové úrovni provozované 

přenosovou soustavou. Jako nejvýznamnější prvek je považováno využití měření PQ ve vybraných bodech sítě 

a to jak DS tak PS. 

Jedná se i o systém předávání měřených dat mezi PS, DS  a zahraničními partnery. Sekundárně se pak jedná 

o analýzu možných nových měřících bodů s ohledem na efektivitu jejich využití pro potřeby monitoringu PQ 

přenosové soustavy. 

V rámci implementace budeme analyzovat využití měření kvality elektrické energie na:

a) přeshraničních vedeních PS,

b) přeshraničních vedeních DS,

c) transformovnách PS/DS,

d) transformovnách DS/DS,

e) zdrojích a u zákazníků na napěťové úrovni PS,

f) zdrojích a u zákazníků na napěťové úrovni DS.
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Kodex PS - stávající

Pravidla provozování přenosové soustavy - KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY – ČÁST V.

Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS

4 Kvalita na úrovni PS

4.1 Charakteristiky elektřiny na úrovni PS

4.1.1 Kmitočet sítě

4.1.2 Velikost a odchylky napájecího napětí

4.1.3 Rychlé změny napětí

4.1.3.1 Velikost rychlých změn napětí

4.1.3.2 Míra vjemu flikru

4.1.4 Nesymetrie napětí

4.1.5 Harmonická napětí

4.1.6 Obsah řídích signálů ze sítí uživatelů
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EN 50160 kapitol 4(nn),         

5(vn), 6(vvn) a 7(zvn)

Flikr
(flickers)

Nesymetrie
(unbalance)

Skokový 
pokles 
napětí

(sags) 

Skokový 
nárůst napětí

(swells)

Přechodné jevy
(transients)

Přerušení napětí
(interruptions)

Odchylky 
frekvence

(frequency deviations)

Vyšší harmonické 
(harmonics)

Přepětí/podpětí
(over/under voltages)

Kvalita el. energie
(Power Quality)

• 7. Zvláště vysoké napětím

• 7.2 Souvislé jevy

• 7.2.1 Výkonová frekvence

• 7.2.2 Změny napájecího 

napětí

• 7.2.3 Rychlé změny napětí

• 7.2.3.1 Jediná rychlá změna 

napětí

• 7.2.3.2 Závažnost Flikru 

(blikání)

• 7.2.4 Nesymetrie napájecího 

napětí

• 7.2.5 Harmonické napětí

• 7.2.6 Interharmonické napětí

7.3 Napěťové události

7.3.1 Přerušení napájecího napětí

7.3.2 Pokles / nabití napájecího 

napětí

7.3.2.2 Měření a detekce napětí / 

přepětí

7.3.2.3 Vyhodnocení poklesů 

napětí

7.3.2.4 Klasifikace poklesů napětí

7.3.2.5 Vyhodnocení napěťových 

zvětšení

7.3.2.6 Klasifikace napěťových 

přepětí

7.3.3 Přechodové přepětí/ jevy

7 .4 Jiné jevy (viz také příloha C) a 

jejich vyhodnocení
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Návazná legislativa

❖ Zatím se jedná o novelách norem – pravděpodobně se nestihnou

❖ Nutnost vydání vlastní TN normy ČEPS

❖ Úprava PPDS aby nebyla zdvojená povinnost osazování PQA na OM distribučních soustav

❖ revize PNE 33 3430-0  VÝPOČETNÍ HODNOCENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ ODBĚRATELŮ A ZDROJŮ 

DISTRIBUČNÍCH (a Přenosových) SOUSTAV 

▪ 3.3.3 Posuzování připojitelnosti v sítích zvn

▪ Úprava kapitoly 3.4.4Přípustné hodnoty 

- upravit jen pro nn+vn, pro vvn

▪ Přidání celé kapitoly 4.4 pro sítě zvn a podkapitol 4.4.1 až 4.4.4 jako u vvn

▪ Přidání kapitol 5.3, členění stejně jakou 110kV

▪ Přidání kapitol 6.3, členění stejně jakou 110kV

❖ Při tvorbě PNE 33 3430-0 jsme vycházeli z výsledků spolupráce mezinárodní pracovní skupiny EMC & 

Power Quality (D-A-CH-CZ) (Technická pravidle pro posouzení zpětných vlivů na síť) a dalších 

mezinárodních i národních standardů

❖ Německá norma VDE-AR-N-4130 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen und

deren Betrieb (TAR Höchstspannung).
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Instalace měření
• Modernizace rozvaděčů 

obchodního měření od roku 
2015 počítá s instalací 
měření kvality.

• Na zkoušku vlastníme 
několik druhů analyzátorů 
kvality

• V současné době je kladena 
vysoká důležitost na 
časovou synchronizaci cca 1 
mikrosekunda

• Nezanedbatelný je i vliv 
nové legislativy na 
kybernetickou bezpečnost
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Implementace

▪ je nutné zajistit novou dostatečnou lidskou kapacitu pro měření, 

vyhodnocování a diagnostiku kvality elektrické energie v PS

▪ Nutná rychlá implementace 200 ks PQA na předací místa 

(elektrárny, DSO, TSO, přímí zákazníci) do konce roku 2022.

▪ Implementace diagnostických analyzátorů kvality do přenosové 

soustavy na linky neměřené obchodním měřením v počtu :

- 50ks v případě PTP časové synchronizace.

▪ Včasná implementace centrály Power Quality do Enterprise

Architektůry ČEPS.

▪ Navýšení datových toků z elektráren a od přímých zákazníků.
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Nové povinnosti ČEPS

❖ Analýza obalové křivky

❖ Vyhodnocení parametrů EN

vždy ISO týden

❖ Výstupní protokol 

např. pro ERÚ

❖ Detekce nekvality
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Návrh architektury centrály DPQ

PQA 400kV SAP Analýza: Diagnostika: Databáze:

 - analýza dat dle EN 50160  - diagnostika jednoho měřeného Bodu  - validace dat z HES  Sharepoint

PQA 220kV Scada  - analýza dat dle Kodex PS  - diagnostika rozvodny  - přepočet dat z HES

 - analýza dat dle EMC  - diagnostika linek  - aktivní data 24 měsíců ART GIS / Intranet

PQA 110kV ART GIS  - analýza D/T/M/Q/R  - diagnostika napěťových úrovní  - archivní data 10 let

 - 5 min výkony P a Q  - diagnostika skupin A/D/P  - dostupnost reportů 15 let Výpočetní soubory

PQA 10,5kV  - analýza 95% vs 100% vzorku  - diagnostika vzniku poruchy 

 - diagnostika možné příčiny IDS

PQA 0,4kV Report: Vizualizace: Testovací prostředí:

 - reporting zákazníkům CZ/EU  - grafické zobrazení měřených veličin  - kopie produkčního prostředí EZRA

PQA přenosný  - reporting ERÚ  - grafické zobrazení EN 50160

 - reporting Interním zákazníkům  - grafické zobrazení vybraných měř. Bodů

 - reporting skupin A/D/P  - grafické zobrazení porovnání min. 2 grafů 

 - exporty volitelných dat  - grafické zobrazení mapy ČR s výstupy

 - export do centrály OM  - grafické zobrazení hodnot elektroměrů

 - export ve rormátu csv  - grafické zobrazení

HES

Head End Systém

(vyčítání dat 

a ukládání do 

databáze)

 Hierarchie uživatelů

Centrála DPQ

 - na samostatném aplikačním 

serveru

 - zároveň bude sloužit jako 

vývojový
Záloha  zdrojových 

datových souborů

Záloha zpracovaných 

datových souborů 

(Týdenní delta). 
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Analýza dat - předpoklad
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Děkuji za pozornost

• Dr. Ing. František Rajský, Ph.D.

• Vedoucí oddělení Diagnostiky Power Quality

• Odbor Obchodní měření a kvalita elektrické energie 

• rajsky@ceps.cz


