
VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

Přiměřenost vývoje energetiky ČR 

2. zasedání PS Uhelná platforma Ústeckého kraje

Ing. Karel Vinkler MBA, 

ředitel sekce Strategie



Posouzení zdrojové přiměřenosti

Podle Nařízení EK 2019/943

 Provádí se na úrovni EU, vnitrostátní a regionální na základě 

centrálních scénářů konzultovaných s ACER (Agentura pro 

spolupráci energetických regulátorů)

 ENTSO-E (Asociace provozovatelů PS) a provozovatelé PS 

(ČEPS) zajišťují posouzení přiměřenosti na základě údajů od 

výrobců a dalších účastníků trhu 

 Na vnitrostátní úrovni zohledňují: 
a) citlivostní scénáře s ohledem na vnitrostátní specifika

b) analytické nástroje, scénáře a konzistentní údaje z ENTSO-E
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Hlavním cílem vnitrostátního posouzení je 

 Pravidelně předkládat potvrzení stavu zdrojové přiměřenosti

 Případně včas indikovat potenciální potíže s přiměřeností



Účel a cíle vnitrostátního posouzení (MAF CZ) 
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1. Seznámit účastníky trhu v ČR s výsledky posouzení zdrojové 

přiměřenosti na úrovni EU a ČR

2. Představit vnitrostátní

a) výhled zdrojové základny dle aktuálních informací od 

výrobců a aktuálních/očekávaných událostí na trhu

b) výhled spotřeby a zatížení se zahrnutím nových 

technologických trendů

3. Provést simulace provozu ČR (v souladu s metodikou ENTSO-E), 

s ohledem na mezinárodní spolupráci propojených soustav

4. Vyhodnotit a okomentovat výsledky a ukazatele spolehlivosti

Spotřeba Výroba

Velké vodní el.

OZE/DECE

Jaderné el.

Fosilní el.

HDP

Demografie

Účinnost

Elektromobilita

Export/Import Akumulace

 ČEPS poprvé  doplňuje vnitrostátní posouzení přiměřenosti ES ČR 

o dlouhodobý výhled do roku 2040

 ČEPS předkládá principiální doporučení ke snížení rizik ve 

střednědobém (kapacitní mechanizmy) a dlouhodobém 

(požadavek na pokrytí chybějícího výkonu v základním zatížení) 

horizontu



Vývoj tuzemské netto spotřeby ČR do r. 2040
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 Scénář je založen na vývoji hlavních 

makroekonomických faktorů ČR:

 růst HDP

 energetická náročnost

 demografické vlivy

 Zahrnuje úsporná opatření na straně 

spotřebičů, veřejného osvětlení atp.

 Uvažuje se konzervativní rozvoj 

elektromobility, s předpokladem 

v r. 2040:

 v provozu 864 tis. elektromobilů

 celková spotřeba 2,6 TWh*

 Do bilance ES jsou započítány podle 

metodiky ENTSO-E také ztráty v sítích

 PS cca 1 TWh

 DS cca 4 TWh

Průměrné meziroční 

tempo růstu 

spotřeby ČR 

0,72 %*

Průměrné meziroční 

tempo růstu 

spotřeby ČR 

0,72 %*

netto spotřeba včetně ztrát PS a DS** 

meziroční tempa růstu r. 2040

ČR 0,72% 78,0 TWh

Slovensko 1,09% 36,2 TWh

Polsko 2,05% 253,5 TWh

Maďarsko 0,91% 51,8 TWh

Německo 0,14% 555,1 TWh

Francie 0,21% 500,4 TWh

*zdroj EY

** zdroj ENTSO-E



Měnící se struktura výrobního mixu ČR           
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 Bez dalších výrobních kapacit  

je deficit výkonové bilance 

pokrýván pouze výrobou OZE s 

nízkým využitím a vysokou 

proměnlivostí

 pro rok 2040 není uvažováno s 

provozem JE Dukovany

2030 2040

Celkový 

instalovaný 

výkon

21,3 GW 15,2 GW

Instalovaný 

výkon mimo 

decentrální

zdroje

14 GW 7,1 GW



Vývoj instalovaného výkonu FVE a VTE v ČR
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 Křivky FVE a VTE dle Návrhu 

energeticko-klimatického plánu 

(NEKP) představují minimální 

požadovanou hodnotu 

instalovaného výkonu tak, aby 

byl splněn procentní podíl 

vyrobené energie z OZE na 

celkové konečné hrubé 

spotřebě energie ČR do roku 

2030

 Odhady ČEPS reflektují 

potenciál pro rozvoj, pokles 

ceny a lepší dostupnost 

nových technologií



Dostupnost výkonu z OZE v ČR
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Pozn.: OZE = Větrné, solární, biomasa(plynové) elektrárny 



Proměnlivost výroby OZE zvyšuje náklady na regulaci

8

https://www.energy-charts.de/power_de.htm

Datenquelle: 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Netztransparenz.de

Situace v Německu:
(dne 2-3.3.2019)

Výroba dne 2.3.2019

• FVE           6 514 MW

• VTE_on 5 525 MW

• VTE_off 2 607 MW

• Celkem    14 646 MW

Výroba dne 3.3.2019

• FVE             8 776 MW

• VTE_on 32 623 MW

• VTE_off 4 774 MW

• Celkem      46 173 MW

Denní rozdíl ve výrobě OZE

31 527 MW

https://www.energy-charts.de/power_de.htm


Vývoj elektroenergetiky v okolních zemích 

Polsko Německo Slovensko

 Pokles ve využití uhelných 

elektráren koresponduje s polskými 

cíli na snížení podílu uhlí a snížení 

emisí

 Předpokládá se využití potenciálu 

offshore VTE (Baltské moře) a další 

rozvoj FVE

 Předpoklad zprovoznění nových JE 

až po roce 2040

 Odklon od jaderných zdrojů již v 

roce 2022

 Ukončení výroby elektřiny z uhlí 

nastane nejpozději v roce 2038

 Významný rozvoj všech kategorií 

OZE

 Významný pokles exportu 

 Minimálními změny v oblasti 

produkce elektřiny z jádra a uhlí 

 V případě OZE se nepředpokládá 

progresivní rozvoj

*v bilanci je započítána také spotřeba přečerpávání, zmařená energie a demand side response Zdroj: ČEPS



Vývoj elektroenergetiky v okolních zemích
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Rakousko Maďarsko Francie

 Tradičně negativní přístup k jádru

 Odklon od uhlí k roku 2025 (možná 

dříve - 2020)

 V roce 2040 více než 80% podíl OZE

na produkci elektřiny (včetně VE)

 Narůst na vodních zdrojích 

odpovídá rakouské strategii 

„battery of Europe“

 V roce 2040 nárůst instalovaného 

výkonu JE (Paks II) na 2 360 MW 

(nyní 1 899 MW)

 Odklon od uhlí k roku 2030

 Cílem FR je snížit podíl JE na výrobě 

elektřiny na 50 % v roce 2040 

 Odklon od uhlí k roku 2022

 Další rozvoj OZE – 3x větší on-shore

instalovaný výkon a 5x větší instalovaný 

výkon FVE do roku 2030 (než v 

současnosti)

*v bilanci je započítána také spotřeba přečerpávání, zmařená energie a demand side response Zdroj: ČEPS



Výsledky národního hodnocení výrobní přiměřenosti 
(CZ MAF 2019)
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• Výsledky základního scénáře pro roky 2025 a 2030

• Jsou patrné vysoké hodnoty LOLE

• Změna z exportní země na zemi závislou na importu

Scénář 2025 Scénář 2030



Dlouhodobý výhled bilance ES ČR
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Pro rok 2040 v dlouhodobém výhledu analyzovány 
pro ČR dva scénáře: 

 Scénář A - základní

 optimalizace využití zásob uhlí

 ČR: uvažovány i zmodernizované 
uhelné elektrárny (Prunéřov II, 
Tušimice, Mělník I a nové Ledvice) 
+ teplárenství 

 Scénář B - nízkouhlíkový

 ČR: uvažovány pouze nové 
Ledvice + teplárenství 



Scénáře a výsledky MAF CZ pro rok 2030 a 2040 
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 Spolehlivostní ukazatel

 LOLE (Loss of Load Expectation) = udává počet hodin kdy pro dané období (typicky rok) je hodnota zatížení 
větší než předpokládaná výroba včetně importu

 EENS (Expected Energy not Served) = vyjadřuje chybějící energii k pokrytí očekávané spotřeby, a to včetně 
uvažovaného importu

Scénáře

Celkový útlum na 

uhelných zdrojích 

(od roku 2019)

Instalovaná kapacita 

na JE

Instalovaná 

kapacita na OZE 

(FVE a VTE)

LOLE

Průměr 

EENS na 

hodinu 

LOLE

2030

Základní 

scénář 
2 726 MW 4 055 MW 5 862 MW 256 h/rok 470 MW

Citlivostní scénář I. 

- nízkouhlíkový
5 315 MW 4 055 MW 5 862 MW 2 237 h/rok 742 MW

2040
Scénář A 8 479 MW 2 137 MW 7 727 MW 678 h/rok 411 MW

Scénář B 9 955 MW 2 137 MW 7 727 MW 3 622 h/rok 753 MW



Očekávané obchodní výměny pro rok 2040
Scénář A
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 Podle modelu obchodních výměn 

dosahuje import ČR až 23 TWh 

 Obchodní výměny vycházejí z 

předpokládaných přeshraničních 

přenosových kapacit

 Technicky možný dovoz z hlediska 

PS je cca 20 TWh (ověřeno 

výpočtem na modelu sítě k roku 

2030)

 Jsou zřejmé velmi vysoké 

obchodní výměny (země silně 

exportní a silně importní)

 Významný nárůst výroby z OZE



Očekávané obchodní výměny pro rok 2040
Scénář B

15

 Podle modelu obchodních výměn 

dosahuje import pro scénář B 

(zachována výroba v elektrárně 

Ledvice) 30 TWh → cca 40% 

spotřeby ČR

 Jsou vidět velmi vysoké obchodní 

výměny (země silně exportní a 

silně importní)

 Významný nárůst výroby z OZE

 Obchodní výměny vycházejí z 

předpokládaných 

obchodovatelných kapacit



Výsledky
 Analýza energetické soběstačnosti ČR

 Bez nových výrobních kapacit nelze zajistit energetickou soběstačnost ČR

 Výrazná závislost na dovozu elektrické energie

 ČR není výkonově zabezpečená i při dovozu elektrické energie

 Identifikovány problémy s nedodanou elektřinou v řádu stovek hodin ročně – dramaticky 

vyšší než standard (3-5h/rok)
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A B

LOLE

EENS

3 622 h/rok

2 729 GWh

LOLE

EENS

678 h/rok

279 GWh

A
Import:

30 TWh
Import:

23 TWh



Vývoj bilance elektrické energie v jednotlivých 

regionech ČR

 Největší změny bilančního charakteru v 

souvislosti s postupným odstavováním 

uhelných zdrojů a EDU čeká zejména kraje 

Vysočina, Ústecký, Moravskoslezský, 

Pardubický, Praha a Karlovarský 

 Významný vliv nejen pro PPS a PDS 

 Produkce z fosilních zdrojů je jen 

částečně kompenzována výrobou z OZE

 Rostoucí využití PS i DS pro 

přenosy elektrické energie
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zdroj ERÚ a ČEPS



Zásobování jednotlivých regionů elektrickou energií

 Za účelem zajištění zásobování jednotlivých 

krajů elektrickou energií ČEPS:

 Připravuje posílení přenosových 

schopností vedení PS ČR

 Rozvíjí ve spolupráci s příslušnými PDS 

transformační kapacitu na rozhraní PS 

a DS 

 Tento rozvoj je koncentrován 

zejména do oblastí ČR, jejichž 

zásobování elektrickou energií je 

v současné době významně 

podporováno zdroji z DS (především 

uhelnými) 
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Pozn.: Transformační kapacita ve stavu N-1 odpovídá standardním požadavkům na spolehlivost zásobování



Smart Grids - nové prostředí pro rozvoj a provoz PS

Decentrální zdroje díky sezónnosti výroby 

vyžadují v zimním období záložní kapacitu až 

do výše 50-70 % jejich instalovaného výkonu

odběr

dodávk

a

Flexibilita – je schopnost zařízení měnit v 

reakci na cenové signály nebo na povel 

množství energie oproti dohodnutým diagramům.

Prosumer „chytrý zákazník“

kryje spotřebu - výrobou solárních panelů - FVE,

- vybíjením baterií,

- odběrem ze sítě

Vlastní výroba je - ukládána do baterií, nebo

- dodána do sítě



VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, www.ceps.cz

Děkuji

za pozornost

Ing. Karel Vinkler, MBA, ředitel sekce Strategie


