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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá proble-
matikou energetické služby Demand Re-
sponse (DR). Cílem práce bylo analyzo-
vat současné modely stanovení potenciálu
služby DR na straně zákazníka a předsta-
vit nový přístup k této problematice.

Představený inovativní model je založen
na principech data miningu. K ohodno-
cení potenciálu využívá metod shlukové
analýzy a rozhodovacího stromu.

Jednotlivé metody byly otestovány na
případě modelového zákazníka, strojíren-
ské společnosti ve středních Čechách. Na-
vržen byl také model pro ekonomické
ohodnocení DR flexibility v prostředí ČR.

Práce dále obsahuje analýzu historic-
kého vývoje evropského energetického sek-
toru, který vedl k masivnímu rozvoji ener-
getických služeb.

Klíčová slova: energetické služby, DSM,
DR, Canopy, K-Means

Školitel: Ing. Tomáš Králík, Ph.D.

Abstract
This master thesis deals with the Demand
Response energy service (DR). The aim
was to analyse current DR potential evalu-
ation models and to present a new aproach
to this issue.

The presented inovative model is based
on data mining principles. The cluster
analysis and decision tree methods are
applied to evaluate the potential.

Individual models were tested on data
of a model customer, an engineering com-
pany from Central Bohemia. A model
for economic evaluation of DR flexibility
within the framework of the Czech energy
market was proposed.

The thesis further contains analysis of
the historical development of European
energy sector, which has led to a masive
expansion of energy services.

Keywords: energy services, DSM, DR,
Canopy, K-Means

Title translation: New trends in energy
service

vi



Obsah
1 Úvod 1
2 Trendy v oblasti výroby a spotřeby
energie 3
2.1 Klasický energetický model . . . . . 3
2.2 Liberalizace trhu s elektřinu . . . . . 4
2.2.1 Liberalizace v EU . . . . . . . . . . . 4
2.2.2 Třetí liberalizační balíček . . . . 5

2.3 Současný stav energetiky a budoucí
výzvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.1 Cíle EU v oblasti energetiky . . 7

2.4 Energetika České republiky . . . . . 8
2.4.1 Státní energetická koncepce . . 8

3 Energetické služby 11
3.1 Poskytování služeb v energetice . 11
3.2 Významné energetické služby . . . 12
3.2.1 Zvyšování energetické
účinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Demand response 15
4.1 Princip služby Demand Response 15
4.1.1 Cenové modely . . . . . . . . . . . . 17
4.1.2 Pobídkové modely . . . . . . . . . . 17

4.2 Přínosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3 Rozšíření v Evropě . . . . . . . . . . . . 20
4.3.1 Velká Británie . . . . . . . . . . . . . 21
4.3.2 Německo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3.3 Česká republika . . . . . . . . . . . . 22

4.4 Hromadné dálkové ovládání . . . . 23
4.4.1 Vysílání HDO . . . . . . . . . . . . . 24

5 Stanovení potenciálu služby DR
na straně zákazníka 27
5.1 Druhy DR potenciálu . . . . . . . . . 27
5.2 Existující modely . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.1 S3C Toolkit . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2.2 Komerční software . . . . . . . . . 31

5.3 Inovativní model . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3.1 Algoritmus . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.4 Srovnání analyzovaných modelů 40
5.5 Finanční ocenění flexibility
odběratele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.5.1 Systém zúčtování odchylek . . 42

6 Modelový případ 45
6.1 Modelový zákazník . . . . . . . . . . . . 45
6.1.1 Charakteristika odběratele . . 45

6.2 Analýza potenciálu odběratele . . 47

6.2.1 S3C Toolkit . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.2.2 Komerční software . . . . . . . . . 49
6.2.3 Inovativní model . . . . . . . . . . . 50
6.2.4 Srovnání technického
potenciálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.3 Ekonomické hodnocení DR
potenciálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.3.1 Postup ekonomického
hodnocení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.3.2 Srovnání ekonomických
výsledků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7 Závěr 59
A Použité zkratky 61
B Odběrový diagram (formát dat) 63
C Zdrojový kód 65
D Literatura 71

vii



Obrázky
2.1 Vývoj ceny silové elektřiny . . . . . . 7

3.1 Schéma průběhu EPC projektu . 13

4.1 Kategorie Demand Response . . . 16
4.2 Schéma aplikace DR u zákazníka 18
4.3 Schéma aplikace DR u zákazníka
se zohlednění „rebound effectu“ . . 19

4.4 Rozvoj DE ve vybraných
evropských státech . . . . . . . . . . . . . . 20

4.5 Graf HDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.1 Dělení potenciálu DR . . . . . . . . . 28
5.2 Rozhraní pro zadávání vstupních
hodnot do programu S3C . . . . . . . . 30

5.3 Grafická reprezentace dat v
programu S3C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.4 Grafická reprezentace výstupů z
komerčního softwaru . . . . . . . . . . . . 32

5.5 Teplotní závislost příkonu . . . . . . 35
5.6 Princip Canopy algoritmu. . . . . . 37
5.7 Rozhodovací strom pro hodnocení
shluků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.8 Stanovené zúčtovací ceny odchylek
platné v roce 2009 - 2018 . . . . . . . . 44

6.1 Roční odběrový diagram . . . . . . . 46
6.2 Měsíční odběrový diagram . . . . . 47
6.3 Denní odběrový diagram . . . . . . . 47
6.4 Výsledek metody S3C Toolkit . . 48
6.5 Výsledná grafická reprezentace
potenciálu - komerční software . . . 49

6.6 Řez souborem objektů rovinou 5. a
10. hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.7 Řez souborem objektů rovinou 10.
a 21. hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.8 Denní odběrový diagram centroidů
určených Canopy algoritmem . . . . . 52

6.9 Denní odběrový diagram shluků 53

Tabulky
6.1 Tabulka popisných charakteristik
pro vybrané hodiny . . . . . . . . . . . . . 49

6.2 Tabulka charakteristik jednotlivých
shluků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.3 Srovnání maximálního potenciálu
dle modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.4 Srovnání ekonomického hodnocení
modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7.1 Srovnání ekonomického hodnocení
modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

viii



Kapitola 1
Úvod

Evropský energetický sektor prochází v posledních několika letech drama-
tickým vývojem. Ten je určován nejen technologickým pokrokem, ale také
legislativními změnami.

K tomu, aby v tomto prostředí uspěly, jsou stávající energetické společnosti
nuceny volit nové, inovativní obchodní strategie. V dnešní době tak například
nabízí široké spektrum komodit, telekomunikační, či finanční služby.

Fenoménem posledních několika let se v České republice stalo poskytování
energetických služeb. Mezi ně lze zařadit široké spektrum činností. Velký
potenciál z hlediska elektrizační soustavy má služba Demand Response.

Jednou z největších výzev současnosti je zajištění integrace intermitentních
obnovitelných zdrojů do energetického mixu jednotlivých zemí. Hlavním
problém v případě většího zastoupení těchto zdrojů představuje zajištění
výkonové rovnováhy.

Stále častěji je jako jedno z možných řešení této situace zmiňováno využití
moderní technologie smart meteringu pro rychlé a adresné řízení zátěže na
straně spotřeby - Demand Response.

Na základě poptávky je v rámci této služby po předem definovanou dobu
u odběratel cíleně zvýšena, nebo snížena spotřeba elektřiny. Zmíněná regu-
lace je nejběžněji realizována na tepelných akumulačních spotřebičích, malé
kogeneraci, či vzduchotechnice. V blízké budoucnosti představuje pro tyto
účely značný potenciál využití akumulátorů elektromobilů.

Pro prvotní rozšíření Demand Response je nutné stanovit potenciál odběra-
telů účastnit se této služby. Nízký potenciál může být, vzhledem k přetrvávající
investiční náročnosti smart meterů, limitujícím faktorem pro aplikaci služby.

V běžné praxi je využíváno několik přístupů, jak provést ohodnocení poten-
ciálu odběratele. Řešení jsou ve většině případů nabízena ve formě komerčních
softwarů. Ty se liší ve své kvalitě a aplikovatelnosti.

Cílem této práce je analyzovat dostupné metody pro stanovení potenciálu
Demand Response na straně zákazníka. Následně navrhnout model založený na
současných vědeckých pracích na toto téma. Komparace modelů je provedena
na analýze modelového odběratele elektřiny v České republice.

Tato práce je rozdělena do jednotlivých kapitol. Pro větší přehlednost je
zde uvedeno jejich krátké shrnutí.

Po úvodní kapitole následuje kapitola analyzující vývoj evropské energetiky
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1. Úvod ........................................
od klasického modelu, přes liberalizační procesy až k dnešnímu stavu.

V následující kapitole je představen koncept energetických služeb. Zvláštní
pozornost je věnována skupině služeb označovaných jako Demand Side Ma-
nagent a energetickým úsporám.

Pro tuto práci nejvýznamnější energetické službě Demand Response je
věnována samostatná kapitola. Detailně je analyzován princip této služby a
její rozšíření v některých evropských státech.

Pátá kapitola se zabývá problematikou stanovení potenciálu služby Demand
Response na straně zákazníka. V ní je představen teoretický rámec této
problematiky a následně provedena detailní analýza dvou existujících modelů.
Představen je také inovativní model založený na dostupných vědeckých pracích.
V poslední části této kapitoly je identifikován způsob finančního ocenění této
služby v České republice.

V předposlední kapitole je za pomoci tří dříve představených modelů
provedena analýza potenciálu modelového odběratele participovat ve službě
DR. Ta je doplněna detailní komparací výsledků.

Závěry této práce jsou pro přehlednost shrnuty v závěrečné kapitole.
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Kapitola 2
Trendy v oblasti výroby a spotřeby energie

Zásadním fenoménem několika posledních let se na energetickém trhu stalo
poskytování tzv. energetických služeb. Těm je věnována tato diplomová práce.
Detailněji je analyzována služba Demand Response.

Pro pochopení plného významu energetických služeb je nutné porozumět
vývoji energetiky, který vedl k jejich dnešnímu, tak zásadnímu rozmachu.

Z tohoto důvodu bude v této úvodní kapitole představen historický vývoj
energetických trhů od klasického vertikálně integrovaného modelu přes proces
liberalizace až k současnému stavu energetického odvětví.

2.1 Klasický energetický model

Energetiku většiny států světa po druhé světové válce lze charakterizovat jako
ryze národní a monopolní odvětví. Důvody pro to je možné identifikovat v
procesu znárodňování, které proběhlo napříč Evropou po roce 1945. Dalším
zásadním faktorem byla velká investiční náročnost a dlouhý životní cyklus
budovaných uhelných a vodních elektráren. Tyto vlivy společně vytvořily z
odvětví energetiky přirozený monopol.

V evropských státech tak byly všechny součásti elektrizační soustavy (vý-
roba, přenos, distribuce a prodej elektrické energie) zajišťovány jednou, verti-
kálně orientovanou společností. Ta byla vlastněna, nebo regulována státem.
Podle Chemišince [Che10] stát určoval míru výnosnosti regulovaného podni-
kání a byl zárukou zabezpečení současné i budoucí dodávky energie.

Nevýhodami takovéhoto uspořádání jsou z pohledu odběratele:. Nemožnost minimalizovat cenu elektrické energie volbou alternativního
dodavatele. Neefektivní hospodaření monopolního subjektu. Absence nezávislého kontrolního úřadu

První a druhý ropný šok v roce 1973, respektive v roce 1979 způsobily
rozkolísání cen energetických vstupů. To ve svém důsledku vedlo na jedné
straně k rozvoji investičně náročné jaderné energetiky, tedy posílení verti-
kálně orientovaného systému. Na straně druhé, ropné krize ukázaly velkou
zranitelnost a neschopnost rychlé reakce stávajícího netržního systému.
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2. Trendy v oblasti výroby a spotřeby energie ........................
V 80. a 90. letech proto bývají často zdůrazňovány nedostatky vertikálně

orientovaného systému. Jako alternativa se jeví liberalizace trhu s elektřinou.
Dle Flášara [Fla16] se vzorem pro proces liberalizace a deregulace v ener-

getice stalo odvětví telekomunikací. To je svým charakterem velmi podobné
energetice a deregulace v něm v západní Evropě proběhla již v 80. letech.

2.2 Liberalizace trhu s elektřinu

Prvními evropskými státy, které začaly liberalizovat svůj trh s elektřinou,
byla Velká Británie a Skandinávské země. Stalo se tak na počátku 90. let
minulého století.

Za hlavní cíle liberalizaci je možné považovat [Jos08]:. Privatizaci státem vlastněných energetických společností tak, aby se
zvýšila jejich produktivita a současně se snížil vliv politických zájmů na
jejich řízení..Deregulaci některých segmentů (výroba, prodej) a současné zachování
regulace v segmentech s rysem přirozeného monopolu (přenos a distri-
buce).. Vertikální rozdělení jednotlivých regulovaných a neregulovaných seg-
mentů energetiky (unbundling).. Restrukturalizace segmentu výroby. Vytvoření dostatečného množství
účastníků trhu tak, aby byl zaručen vznik konkurenčního prostředí.. Vytvoření jednoho nezávislého operátora trhu s elektřinou.. Vytvoření nezávislého regulačního úřadu.. Vytvoření dobrovolného spotového velkoobchodního trhu s elektřinou a
vyrovnávacího trhu s elektřinou.. Rozvoj institucí umožňujících odběratelům participovat ve službě De-
mand Side Response.

Energetický trh fungující na tržních principech s větším počtem účastníků
vede ve svém důsledku k zefektivnění hospodaření a poklesu výsledné ceny
elektřiny pro odběratele.

2.2.1 Liberalizace v EU

Evropská unie v čele s Evropským parlamentem dlouhou dobu preferovala
osvědčený vertikálně orientovaný systém. Změnu v chápání energetického trhu
přinesly dle Kovačovské [Kov11] právě až první úspěchy liberalizace ve Velké
Británii a Skandinávii.

4



.............................. 2.2. Liberalizace trhu s elektřinu

Nicméně cíle Evropské unie nelze spatřovat pouze v samotném přechodu
k tržním mechanismům, ale snahu skrze liberalizaci energetických trhů do-
sáhnout harmonizace národních legislativ členskými státy tak, aby ty mohly
být jednoduše integrovány do jednotného evropského vnitřního energetického
trhu.

Snahy o liberalizaci vyústily ve vydání prvního liberalizačního balíčku v
roce 1996 - Směrnice 1996/92/EC.

V něm byly stanoveny požadavky na otevřený trh. Mezi hlavní body lze
zařadit zavedení nezávislých provozovatelů sítí, zajištění přístupu k sítím, či
nezávislý dohled nad odvětvím. Implementace do národních legislativ jednot-
livých členských států neprobíhala napříč Evropou jednotně. Ve státech s již
zavedenými prvky tržního prostředí byl přechod velmi rychlý. Naproti tomu
státy s jedním dominantním výrobcem, ve kterých byla elektřina vnímána jako
veřejný statek (Francie, Itálie), přechod k liberalizovanému trhu odmítaly.

Na základě získaných zkušeností přijala Evropská komise druhý liberalizační
balíček, který vstoupil v platnost v červenci 2004. Ten dále rozšiřoval závazné
podmínky plynoucí z prvního balíčku a konkretizoval je. Cílem tak byl další
rozvoj konkurenčního prostředí, ale také zajištění rovného přístupu k sítím.
Mezi hlavními obsahovými body bylo: existence nezávislého regulátora, přístup
k sítím pro všechny odběratele, oddělení provozovatelů distribučních sítí od
dodavatelů elektřiny. Ulehčen byl také přeshraniční obchod s elektřinou.

2.2.2 Třetí liberalizační balíček

V pořadí již třetí liberalizační balíček byl schválen v dubnu 2009. Sestává se
z pěti norem:. Směrnice č. 2009/72/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektři-

nou. Směrnice č. 2009/73/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh se
zemním plynem. Nařízení č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energe-
tických regulačních úřadů. Nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční
obchod. Nařízení č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním
soustavám

Oproti výše zmíněným legislativním dokumentům již obsahoval konkrétní
právní normy pro liberalizaci trhu s elektřinou a plynem. Zásadním bodem
balíčku je provedení vlastnického unbundlingu - oddělení výroby elektrické
energie od přenosové soustavy a od distribuce, posílení vlivu národních regu-
lačních autorit, zvýšení přeshraniční spolupráce provozovatelů přenosových
soustav v rámci ENTSO-E a další posílení postavení spotřebitele.
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2. Trendy v oblasti výroby a spotřeby energie ........................
V oblasti práv spotřebitele (domácností) zavádí povinnost připojit každého

spotřebitele k elektrické energii (jako druhu veřejné služby), dále poté institut
dodavatele poslední instance, nebo povinnou obsahovou strukturu smluv s
konečným odběratelem.

Zřízen byl také celoevropský regulačního úřadu ACER (Agency for the
Cooperation of Energy Regulators), jejímž účelem je dohlížet na naplňování
evropské energetické legislativy, zjednodušit spolupráci mezi národními re-
gulátory a v případě potřeby řešit mezistátní neshody. Ve své podstatě se
jedná pouze o poradní a koordinační orgán, který je založen na principu
supranacionality a nezávislosti na jiných orgánech EU.

2.3 Současný stav energetiky a budoucí výzvy

Evropská energetická politika se však nezabývá pouze dosažením plné libera-
lizace a integrace národních trhů, ale sleduje i další cíle. Podle článku 194
Smlouvy o fungování Evropské unie (Lisabonské smlouvy) [EU08] jsou jimi:. Zajistit fungování trhu s energií. Zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii. Podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových

a obnovitelných zdrojů energie. Podporovat propojení energetických sítí

Při jejich naplňování má být dbáno na udržení konkurenceschopnosti od-
větví.

Ústředním motivem současné evropské energetické legislativy je snaha
zajistit energetickou bezpečnost (tedy snížit silnou závislost unie na importu
energetických surovin) a bojovat proti probíhajícím klimatickým změnám.
Hlavním způsobem, jak tohoto dosáhnout, je zajištění rozvoje obnovitelných
zdrojů energie (OZE). Z tohoto důvodu jsou OZE systematicky podporovány
širokým spektrem forem subvencí: investiční podpora, provozní podpora,
daňové úlevy.

Vysoká míra podpory v několika posledních letech vedla k dramatickému
rozvoji OZE v Evropě. To je na jednu stranu možné vnímat pozitivně, jako
úspěšné naplňování stanovených cílů. Na druhé straně tento „boom“ vedl
k značnému poklesu cen silové elektřiny, a ve svém důsledku k narušení
liberalizací vytvářeného tržního prostředí.

Jedinou obchodovatelnou komoditou je ve stávajícím modelu trhu (ozna-
čovaném jako „Energy only Market“) silová elektřina. Výrobci generují zisk
prodejem silové elektřiny na organizovaných trzích nebo pomocí dvoustran-
ných smluv. Podmínkou pokračování provozu v krátkém období je, aby příjmy
pokryly alespoň variabilní náklady na provoz. Tržním signálem se tak stává
cena silové elektřiny.

V důsledku poklesu cen silové elektřiny v posledních několika letech je
splnění zmíněné podmínky ohroženo, jak je patrné z obrázku 2.1. Vývoj ceny

6



........................ 2.3. Současný stav energetiky a budoucí výzvy

silové elektřiny vykazoval v několika posledních letech klesající trend, od roku
2013 se cena pohybovala pod hranicí 40 EUR/MWh.

Obrázek 2.1: Cena silové elektřiny, reprezentováno cenou nejbližších ročních
kontraktů Baseload na burze PXE1 [PXE17]

Z výše popsaných důvodů přestává být cena elektřiny funkčním tržním
signálem. Investoři vyhledávají pouze investice do státem garantovaných,
dotovaných zdrojů energie. Absence alokační funkce trhu vede k tvorbě nevy-
rovnaného energetického mixu, který zvláště z důvodu rostoucího zastoupení
intermitentních zdrojů elektřiny snižuje svoji stabilitu.

Odpovědí některých států na nastalou situaci je zavádění tzv. kapacitních
mechanismů, tedy opatření vedoucích k zajištění dostatečného instalovaného
výkonu pro pokrytí stabilních dodávek energie. Jednotlivé zdroje dostávají
zaplaceno za instalovaný výkon, který nabízí na trhu, nebo drží v pohotovosti
tak, aby byla zajištěna výkonová přiměřenost. Některá z forem kapacitních
mechanismů v současné době funguje například ve Velké Británii nebo ve
Francii.

2.3.1 Cíle EU v oblasti energetiky

Zásadní body budoucího směřování energetického sektoru Evropské unie do
roku 2020 byly stanoveny v Klimaticko-energetickém balíčku z roku 2009.
Jsou jimi: Snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 nejméně o
20 %, zvýšení energetické účinnosti o 20 % a zvýšení podílu obnovitelných
zdrojů energie na celkové energetické spotřebě na 20 %. Podle pravidelného

1Cena silové elektřiny na pražské burze PXE je dlouhodobě silně korelována s cenou
na německé burze EEX. Podobný vývoj cen silové elektřiny byl tedy pozorovatelný v celé
střední Evropě.
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2. Trendy v oblasti výroby a spotřeby energie ........................
ročního hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí [EEA17] budou
při zachování současného tempa všechny stanovené cíle do roku 2020 dosaženy.

Pro vývoj v následujícím období bude zásadní Klimaticko-energetický
rámec do roku 2030, který stanovuje ještě ambicióznější cíle: snížení emisí
skleníkových plynů o 40 %, podíl obnovitelných zdrojů na energetické spotřebě
27 %, zvýšení energetické účinnosti o 27 - 30 %.

Evropská unie si již také stanovila vize do roku 2050, ve kterých plánuje
celkovou dekarbonizaci.

2.4 Energetika České republiky

Vývoj energetiky České republiky je úzce spjatý s vývojem politickým. Období
do roku 1989 je proto charakteristické vertikálně orientovaným systémem s
jedním dominantním subjektem na trhu. V následujícím období dochází k
postupné liberalizaci vycházející z nároků evropské legislativy.

Za zásadní liberalizační dokument české legislativy je možné považovat
zákon 458/2000 Sb., označovaný také jako „energetický zákon“. Jedním z
jeho účelů byla implementace nařízení vyplývajících z prvního liberalizačního
balíčku Evropské unie. Z hlediska liberalizace tento zákon například vymezil
jednotlivé účastníky trhu, jejich práva a povinnosti. Definuje tak například
roli Energetického regulačního úřadu a byl podkladem pro unbundling.

2.4.1 Státní energetická koncepce

Státní energetická koncepce (SEK) definuje rámec plánovaného budoucího
směřování energetiky České republiky. SEK je podle Zákona o hospodaření s
energiemi závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energiemi a je
podkladem pro politiku územního rozvoje. Schvalován je na návrh Ministerstva
průmyslu a obchodu vládou ČR.

Účelem Státní energetické koncepce je předurčit směřování budoucí české
energetické legislativy, a tím snížit míru nejistoty budoucího vývoje tohoto
odvětví, tedy vytvořit z něj vhodné podnikatelské prostředí.

SEK byl vydán v roce 2004, poslední aktualizace byla schválena 18. května
2015. Platnost dokumentu je stanovena na 25 let, přičemž plnění stanovených
cílů je vyhodnocováno každých 5 let. Tato průběžná evaluace slouží také jako
podklad pro případnou aktualizaci koncepce.

Základním motivem Státní energetické koncepce je dlouhodobá vize ener-
getiky ČR [MPO14]:

„Dlouhodobou vizí energetiky ČR je spolehlivé, cenově dostupné a
dlouhodobě udržitelné zásobování domácností i hospodářství energií.
Takto vymezená vize je shrnuta v trojici vrcholových strategických
cílů energetiky ČR, těmi jsou bezpečnost – konkurenceschopnost –
udržitelnost.“

K dosažení dlouhodobé vize jsou stanoveny tzv. strategické cíle energetiky
ČR a strategické priority.
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.............................. 2.4. Energetika České republiky

Strategickými prioritami jsou Vyvážený energetický mix, Úspory a účin-
nost, Infrastruktura a mezinárodní spolupráce, Výzkum, vývoj a inovace a
Energetická bezpečnost.

Aktuální státní energetická koncepce předpokládá do roku 2040 zásadní
změny ve struktuře výroby elektrické energie. Dominantní roli uhelných
elektráren převezmou v energetickém mixu jaderné zdroje. Ty by v roce 2040
měly pokrývat výrobu elektrické energie z téměř 50 %. Více jak 22 % výroby
bude pocházet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Jen necelých
18 % bude připadat na uhelné elektrárny.

Důvodem snižování podílu uhelných elektráren na energetickém mixu je
vysoké stáří současných zdrojů, zpřísňující se emisní limity pro stacionární
zdroje, ale také surovinová omezení.

Rozvoj jaderné energetiky bude realizován výstavbou nových jaderných
bloků o instalovaném výkonu do 2 500 MW. Dále poté prodloužením životnosti
jaderné elektrárny Dukovany na 50, popřípadě až 60 let.. Evropský energetický sektor prošel v posledních 60 letech zásadní promě-

nou od vertikálního k v současnosti využívanému horizontálnímu systému.
Vývoj v jednotlivých zemích Evropské unie, včetně České republiky, je
do značné míry determinován společnou evropskou legislativou. Snahy o
liberalizaci, unifikaci a rozvoj obnovitelných zdrojů představují zásadní
výzvy pro současný, ale i budoucí vývoj.
Energetické společnosti jsou nuceny měnit své zvyklosti, aby měly šanci
uspět v dynamicky se měnícím prostředí.
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Kapitola 3
Energetické služby

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že evropský energetický sektor prochází v
posledních několika letech dramatickým vývojem. Dynamicky se vyvíjející
evropská legislativa spolu s poklesem cen silové elektřiny vedly k zásadnímu
poklesu zisků většiny velkých evropských energetických společností.

Zásadní význam pro ekonomickou prosperitu těchto společností v minulosti
představovaly výnosy plynoucí z výroby a prodeje elektrické energie. Provo-
zování klasických fosilních zdrojů, které stále zastávají dominantní postavení
v energetickém mixu mnoha společností, přestává být rentabilní.

Současně proces liberalizace a s ním spojeného nárůstu konkurence vedl
u těchto dříve monopolních subjektů nejen k poklesu jednotkové marže, ale
současně i k poklesu počtu odběratelů.

V tomto prostředí jsou energetické společnosti nuceny volit nové strate-
gie. Zdrojem dodatečných zisků se tak stávají podporované zdroje energie,
kapacitní mechanismy, stále častěji také poskytování energetických služeb.

Tato kapitola je věnována představení energetických služeb. Detailněji se
následně zabývá jednou z nich - zvyšování energetické účinnosti.

3.1 Poskytování služeb v energetice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES definuje energetické
služby jako [EU06]:

„fyzický prospěch, užitek nebo dobro získané kombinací energie s energeticky
účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní
činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na
základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k
ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti
nebo k úsporám primární energie“

Pojem energetické služby bude v této práci používán právě ve významu
souboru činností prováděných u spotřebitele, které ve svém důsledku vedou k
úsporám primárních energií.

Společnosti specializující se na poskytování těchto služeb bývají označovány
anglickou zkratkou ESCO (Energy Service Company). Ty vystupují na B2B, v
menší míře na B2C trhu jako nezávislé společnosti, nebo jako součást velkých
energetických korporací.
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3. Energetické služby ..................................
V rámci obchodního modelu společnost ESCO oslovuje potenciálního zá-

kazníka, kterému většinou bezplatně provede prvotní analýzu ekonomiky
hospodaření s energiemi. Na jejím základě jsou navrženy vhodné energetické
služby.

3.2 Významné energetické služby

Energetických služeb nabízených v dnešní době je široké spektrum. Jsou jimi
například: zavedení systému měření a vyhodnocování hospodaření s energiemi,
instalace obnovitelných zdrojů energie, či energetické poradenství.

Zásadní význam mezi energetickými službami zastává skupina služeb ozna-
čovaných jako Demand Side Management (DSM) - tedy řízení spotřeby na
straně odběratele. Podle [Pal11] do této skupiny řadíme hlavně zvyšování
energetické účinnosti a službu Demand Response.

Z důvodu stále vzrůstajícího podílu intermitentních obnovitelných zdrojů
v energetickém mixu evropských států a s tím spojených zvyšujících se
nároků na výkonovou regulaci se stává velmi populární služba Demand
Response. Vzhledem k očekávanému budoucímu potenciálu, je popisu této
služby věnována samostatná kapitola 4 a praktická část této práce.

Zvyšování energetické účinnosti je věnována následující podkapitola.

3.2.1 Zvyšování energetické účinnosti

Termín zvyšování energetické účinnosti v sobě zahrnuje široké spektrum
činností vedoucích ke snížení spotřeby energií nutných k vykonání určité
činnosti.

Prvním krokem v procesu zvyšování energetické účinnosti je analýza vy-
užívání jednotlivých energetických zdrojů u odběratele. To je realizováno
například formou energetického auditu, nebo technicko-ekonomické studie.
Následně jsou doporučeny vybraná energeticky úsporná opatření.

Těmi může být výměna spotřebičů za nové s vyšší účinností, využití od-
padního tepla z technologického procesu, změna primárního energetického
zdroje nebo optimalizace provozních činností.

V případě zájmu jsou vybraná opatření realizována. Nedílnou součástí
jakéhokoliv opatření je následné měření a kontrola - ověření očekávaného
efektu.

Zásadní impuls pro rozvoj služeb zvyšování energetické účinnosti byla
podpora ze strany Evropské unie. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.1, cíl EU
pro rok 2020 je zvýšit energetickou účinnost o 20 %, tedy snížit spotřebu
energie o 20 % oproti referenčnímu vývoji spotřeby. Pro Českou republiku z
toho vyplývá závazek do roku 2020 dosáhnout tzv. celkových nových úspor
na konečné spotřebě energie ve výši 14,08 TWh.

Jednotlivé kroky, které by měla zajisti dosažení tohoto cíle, jsou aktuálně
uvedeny v již 5. aktualizaci Národního akčního plánu energetické účinnosti
ČR. Jedná se například o podporu formou dotačních programů, legislativní
opatření, ale i o osvětu.
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..............................3.2. Významné energetické služby

Příkladem legislativního a osvětového opatření je systém povinných ener-
getických auditů pro velké a některé další podniky. Jejich hlavním cílem je
analyzovat hospodaření s energiemi a současně upozornit auditované společ-
nosti na možnosti energetických úspor v jejich firmě.

EPC projekty

Zásadní energetickou službou jsou takzvané „energeticky úsporná opatření s
garantovanou zárukou“ (v angličtině označováno jako „Energy Performance
Contracting - EPC“).

Na základě analýzy technologického zařízení a hospodaření s energiemi
je spotřebiteli navrženo úporné opatření a garantována úspora. Investice na
toto opatření je realizována z finančních zdrojů ESCO. Zákazník ji následně
splácí z garantovaných úspor. Klíčovým prvek EPC projektu je právě zmíněná
garance. Pokud jsou úspory menší, než bylo smluvně ujednáno, platí zákazník
za službu úměrně menší částku.

Na obrázku 3.1 je vyobrazen typický průběh EPC projektu. Ten zobrazuje
výše výdajů na energie ve sledované společnosti. Ve druhém roce jsou prove-
deny energeticky úsporná opatření, která podstatně sníží spotřebu energií, a
tedy i platbu za ně. Po dobu 10 let zákazník z části takto generovaných úspor
splácí službu EPC - splácí investici ESCO. Současně mu vzniká úspora proti
stavu, kdyby k energeticky úspornému opatření nedošlo.

Obrázek 3.1: Schéma průběhu EPC projektu

. Jedním z trendů v oblasti energetiky se v posledních několika letech
stalo poskytování energetických služeb. Tyto činnosti vedoucí ve svém
důsledku k úspoře primárních energetických surovin jsou nabízeny tzv.

13



3. Energetické služby ..................................
ESCO společnostmi. Stávají se také významným prvek produktového
portfolia velkých energetických společností.
Zásadní skupinou služeb je tzv. Demand Side Management, do kterého
lze zařadit zvyšování energetické účinnosti a službu Demand Response.
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Kapitola 4
Demand response

Pro stabilní provoz elektrizační soustavy musí být v každém okamžiku zacho-
vána výkonová rovnováha:

PV (t) = PS(t) + PZ(t) + PA(t) (4.1)

,kde:
PV je činný výkon výroby v čase t [MW]
PS je činný příkon spotřeby v čase t [MW]
PZ je výkon činných ztrát v sítích čase t [MW]
PA je činný příkon nabíjených akumulačních prvků v čase t [MW]

Zachování rovnosti uvedené rovnice je jedním z hlavních úkolů dispečer-
ského řízení provozovatele přenosové soustavy. Nejstarším a nejrozšířenějším
způsobem reakce na proměnnou spotřebu elektřiny je regulace na straně
výroby. Pro tyto účely jsou využívány špičkové zdroje elektřiny (akumulační
a přečerpávací vodní elektrárny, paroplynové zdroje), pro velmi rychlé změny
poté hlavně tzv. podpůrné služby.

Regulaci je možné realizovat také na straně spotřeby pomocí systému
hromadného dálkového ovládání (HDO). Tomu je věnována samostatná pod-
kapitola v této práci.

Spolu s masivním rozšířením intermitentních obnovitelných zdrojů v po-
sledních několika letech, hlavně fotovoltaických a větrných elektráren, došlo k
nárůst potřeby rychlé regulace za účelem zajištění výkonové rovnováhy.

Z výše zmíněných možností se pro potřebnou rychlou a špatně predikova-
telnou potřebu regulace dají využít pouze podpůrné služby. Ostatní způsoby
jsou většinou využívány pro krytí poměrně dobře predikovatelných výkyvů v
denním diagramu zatížení elektrizační soustavy.

Potřebnou regulační kapacitu je možné najít na straně spotřeby díky v
dnešní době rozšiřujícím se technologiím Smart Grids a službě Demand
Response.

4.1 Princip služby Demand Response

Demand Response (DR) je možné podle [Alb07] definovat jako program moti-
vující konečného odběratele cíleně změnit v nadcházejícím časovém intervalu
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svojí plánovanou spotřebu elektrické energie. Děje se tak na žádost specializo-
vaného subjektu, s kterým má odběratel uzavřenou smlouvu. Aktivní účast
je spojena s finanční, či nefinanční odměnou.

Tato flexibilita může být využita například pro velmi rychlé zajištění
výkonové bilance elektrizační soustavy, jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly.
Pro tyto účely může být nabízena jako podpůrná služba, či vstupovat na
vyrovnávací trh.

Většina odběratelů (domácností a firem) však disponuje pouze relativně
nízkým potenciálem, schopností sníží/zvýšit svůj příkon. Z tohoto důvodu
vzniká na trhu nový subjekt - agregátor. Jeho účelem je analyzovat, vykoupit
a agregovat, tedy sjednotit flexibilitu od jednotlivých spotřebitelů a vytvořit
tak jakousi „virtuální elektrárnu“. Ta je již dostatečně velká, aby mohla být
nabízena na energetických trzích a plnit tak svou funkci.

Funkci agregátora zastává velmi často obchodník s elektřinou, v některých
zemích jím však může být i zcela nezávislý subjekt.

Odběratel můžu pro potřeby DR regulovat (snížit/zvýšit příkon) libovolného
spotřebiče. Většinou se však snaží minimalizovat dopad na svou běžnou
činnost. Z tohoto důvodu jsou vhodnými skupinami spotřebičů k regulaci
například tepelné akumulační spotřebiče (technologický ohřev/chlazení), či
úzká hrdla výrobních procesů.

Nejčastěji je služba DR na straně odběratele využívána k cílenému snížení
spotřeby v některých časových úsecích. Na základě požadovaného cíle regulace
definuje [Lun15] několik kategorií služby Demand Response (obrázek 4.1).

(a) : Peak shaving (b) : Valley filling (c) : Load shifting

Obrázek 4.1: Kategorie Demand Response

Služba může být využita ke snížení špičkového příkonu (a), ke zvýšení
spotřeby v době mimo špičku (b), nebo k posouvání zátěže během dne (c).

Konkrétní implementace služby Demand Response se může v praxi lišit.
Podle toho, jakým způsobem je zákazník odměňován za aktivní participaci,
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je podle [Los15] možné provést dělení na dvě skupiny modelů: cenové a
pobídkové.

4.1.1 Cenové modely

V rámci cenových modelů (v některých zdrojích označovaných jako tzv.
implicitní modely) je odběratele motivován zvýšit, nebo naopak snížit svůj
příkon v definovaných časových intervalech na základě proměnné ceny silové
elektřiny.

Cena elektřiny může být různě drahá v jednotlivých obdobích dne (špička,
mimo špičku). Cena a délka jednotlivých časových úseků je předem známa.
Zákazník je tak motivován přesunout část své spotřeby do období s nižší
cenou. Nevýhodou je nízká dynamika tohoto systému. Příkladem může být
systém HDO v České republice.

Dalším způsobem je účtování ceny elektrické energie na základě aktuální
ceny na spotovém trhu. Zákazník je tak například každou hodinu dopředu
informováno o ceně silové elektřiny na další hodinu. Tento model není v
praxi ve větší míře využíván, a to hlavně z důvodu své složitosti. Podmínkou
správného fungování je přesný predikční model vývoje ceny elektřiny na
spotovém trhu. Pro efektivní využití je současně nutná velká míra participace
na straně zákazníka.

4.1.2 Pobídkové modely

Společně s rozvojem smart grids a hlavně smart metering došlo také k rozvoji
pobídkových modelů (v některých zdrojích označovaných jako tzv. explicitní
modely), které zmíněné technologie využívají. Ty jsou také předmětem této
práce.

V pobídkových modelech se oproti výše uvedeným příkladům cena silové
elektřiny během dne nemění. Agregátor, má pomocí smart meteru on-line
přístup k aktuálním hodnotám spotřeby zákazníka. Pokud je to pro něj
výhodné, žádá odběratele o snížení, popřípadě zvýšení příkonu v následujícím
časovém období. V případě, že odběratel s nabídkou souhlasí, přísluší mu za
to smluvní odměna. Ta může mít formu jak finanční, tak nefinanční.

Opět existuje několik forem spolupráce. Agregátor jednak může získat
přímý přístup k regulovaným spotřebičům. V takovémto případě agregátor
řídí zapínání a vypínání jednotlivých spotřebičů dle své potřeby, musí u
toho ovšem zohlednit předem předepsané podmínky (například počet sepnutí
do hodiny, aktuální teplota v místnosti). Takto nastavený systém vyžaduje
vysokou míru důvěry mezi zúčastněnými stranami, a proto není v praxi příliš
běžný. Pro agregátora ovšem znamená snadnější regulaci.

V praxi nejvíce používaným způsobem pobídkového modelu je takový, kdy
agregátor zasílá odběrateli žádost o přesně definovaný interval a změnu příkonu.
Žádost je realizována ve formě SMS, e-mailu, nebo telefonátu. Zákazník může
pobídku přijmout, anebo odmítnout, například na základě současné situace
ve společnosti, odstávek výrobní technologie. Odmítnutí pobídky není spojeno
s penalizací. Pokud se zákazník rozhodne možnost přijmout, musí v určeném
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čase snížit/zvýšit svůj příkon. Platba za vykonanou regulaci se odvíjí od
skutečné změny příkonu, jejíž určení není v praxi jednoznačné.

Například vypne-li firma regulovaný spotřebič - chlazení a nezávisle na
tom dojde ke zvýšení příkonu výrobní linky, bude výsledný pokles příkonu
odběratele z pohledu agregátora nižší než dohodnutý, ačkoliv firma objektivně
provedla regulační činnost. Právě proto existuje velké množství přístupů
k tomu, jak by se měl tento rozdíl stanovit, respektive s jakou referenční
hodnotou porovnávat data naměřená smart meterem. Jednodušší modely
referenční hodnotu po celou dobu regulace stanovují rovnou příkonu v době
přijetí pobídky. Behl [Beh16] oproti tomu na základě statistických metod
predikuje, jaký by byl příkon, kdyby k regulaci nedošlo.

Na obrázku 4.2 je pro ilustraci zobrazen jeden z možných průběhů aplikace
Demand Response na straně odběratele. Ve 30. minutě zákazník obdrží
pobídku na snížení příkonu po dobu 45 minut v následující obchodní hodině.
Tato nabídka je akceptována a dochází ke snížení příkonu, tedy vypnutí
vybrané skupiny spotřebičů. Po skončení měřených 45 minut jsou spotřebiče
opět spuštěny.

Obrázek 4.2: Schéma aplikace DR u zákazníka

V praxi se u některých spotřebičů může objevit tzv. „rebound effect“. Po
skončení měřeného časového úseku, ve kterém byl na žádost agregátora snížen
příkon spotřebičů, jsou tyto spotřebiče znovu spuštěny. Následně po krátkou
dobu může příkon sledovaných spotřebičů dramaticky vzrůst tak, jak se jejich
regulace bude snažit vykompenzovat dobu své nečinnosti. To může mít za
následek vytvoření nové špičky příkonu přesahující tu původní, kvůli které
byla celá regulace prováděna - „rebound effect“.

Příkladem procesu, ve kterém může nastat „rebound effect“ je regulace
větrání výrobní haly sloužící k udržení bezpečné koncentrace CO2 v objektu.
Pokud bude v rámci služby DR větrání vypnuto po krátkou dobu, dojde
po opětovném spuštění k běžnému provozu při jmenovitém příkonu. Bude-li
doba vypnutí příliš dlouhá a dojde-li zatím ve větrané místnosti k přílišnému
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nárůstu koncentrace CO2, bude po opětovném spuštění systém větrání krát-
kodobě pracovat se zvýšeným příkonem, dokud koncentrace nepoklesne pod
hraniční hodnotu. Po srovnání je stejná situace jako na obrázku 4.2, nyní se
zohledněním „rebound efectu“ zobrazena na obrázku 4.3.

Obrázek 4.3: Schéma aplikace DR u zákazníka se zohlednění „rebound effectu“

4.2 Přínosy

Z cíleného řízení spotřeby elektrické energie může pro agregátora plynout
několik benefitů.

V první řádě je možné DR využít pro snížení špičkového zatížení v elek-
trizační soustavě. Toto snížení představuje pro dodavatele elektrické energie
úsporu za nákup drahé špičkové elektřiny. V dlouhém období poté tímto
způsobem vyrovnaný diagram snižuje potřebu výstavby nadbytečné kapacity
elektrických sítí a špičkových elektráren.

Díky rychlosti regulace na straně odběratele je DR vhodné pro poskytování
podpůrných služeb elektrizační soustavě. Pokud aktuální příkon spotřeby
elektřiny v síti převažuje nad výkonem výroby, jsou v současné době ak-
tivovány podpůrné služby (primární a sekundární regulace). To v praxi
představuje krátkodobé zvýšení výkonu některých zdrojů. Na místo toho je
možné dosáhnout výkonové rovnováhy krátkodobým snížením potřebného
příkonu spotřebitelů pomocí DR.

Toto řešení je oproti stávajícímu stavu zpravidla levnější a ekologičtější.
Pokud je klasická regulace prováděna fosilními zdroji, rychlé regulační zvý-
šení výkonu poté představuje nehospodárný nárůst spotřeby paliva a emise
škodlivin.
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4.3 Rozšíření v Evropě

Evropská unie ve své směrnici o energetické účinnosti 2012/27/EU stanovuje,
aby jednotlivé členské státy učinily kroky k odstranění bariér bránících plnému
rozvoji explicitního DR. Skutečný vývoj v jednotlivých státech EU je však
rozdílný.

Na obrázku 4.4 je zobrazen stav implementace explicitního systému DR v
16 státech EU a dále ve Švýcarsku a Norsku tak, jak jej uvádí aktuální ročenka
SEDC [SEDC17]. Zeleně jsou označeny státy, ve kterých je služba DR již
tržně aktivní. Ve žlutě označených zemích je DR již částečně zaveden, existují
však stále regulatorní omezení bránící plnému rozvoji. Oranžově zbarvené
země poté udělaly první kroky pro rozvoj DR, avšak je u nich nutná zásadní
změna regulace. Poslední hodnocenou skupinou, červeně vyznačenou, jsou ty
státy, ve kterých nemá DR flexibilita umožněný vstup na trh, nebo je tento
vstup z důvodu nepřizpůsobené regulace nevýhodný.

Obrázek 4.4: Rozvoj DR ve vybraných evropských státech [SEDC17]
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Dále bude popsán stav implementace služby DR ve třech vybraných evrop-
ských státech: Velké Británii, Německu a v České republice.

4.3.1 Velká Británie

Velká Británie patří mezi evropské státy s nejrozvinutějším systémem Demand
Response. V něm participují hlavně zákazníci z oblasti velkých průmyslových
a komerčních podniků.

Na trhu této země se pohybuje velké množství agregátorů. Těmi jsou
jak dceřiné společnosti velkých energetických společností (E.On UK Plc,
EnerNOC UK Limited), tak zcela nezávislí agregátoři (Flexitricity Limited,
Kiwi Power Ltd).

Velká Británie byla první evropskou zemí, která umožnila obchodování s
flexibilitou na některých ze svých energetických trzích. Lze jí nabízet jako
podpůrnou službu, na vyrovnávacím trhu a také v rámci kapacitních aukcí.

V současné době je možné DR nabízet v rámci téměř všech podpůrných
služeb včetně primární regulace frekvence. Příkladem podpůrné služby je
například služba STOR (Short term operating reserve) - zvýšení výkonu
výroby/snížení příkonu spotřeby o minimálně 3 MW po dobu minimálně 2
hodin s maximální reakční dobou 240 minut.

Flexibilita může být nabízena také na vyrovnávacím trhu. Podmínkou pro
vstup na tento trh je, aby byl agregátor také subjektem zúčtování za své
zákazníky, anebo tuto funkci převzal na základě bilaterální dohody. Pro účely
poskytování všech ostatních zmíněných služeb není nutné, aby byl agregátor
současně i subjektem zúčtování.

Agregovanou flexibilitu DR je možné také nabízet na kapacitním trhu.
Například během T-4 kapacitní aukce v prosinci 2016 získali agregátoři na
období 2020/2021 celkem kontrakty na téměř 1 411 MW, tedy přes 2,5 %
kapacity zobchodované v tomto aukčním kole. [NG16]

4.3.2 Německo

Z důvodu masivního rozvoje intermitentních obnovitelných zdrojů v posledních
několika letech vyvstává v Německu velká poptávka po regulační energii. Z
tohoto důvodu by se dalo očekávat, že bude služba Demand Response, jako
jeden ze způsobu zajištění výkonové rovnováhy, silně podporována a rozšířena.

Plnému využití potenciálu DR však v současné době brání řada faktorů.
Na německém trhu se pohybuje řada agregátorů. Zvýhodněni jsou ti agregá-

toři, kteří jsou současně distributorem elektřiny. Vznik nezávislého agregátora
není zakázán, ale je legislativně silně ztížen. Takovýto subjekt pro svou funkci
potřebuje uzavřít bilaterální dohodu nejen se zákazníkem, ale i s příslušným
provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem distribuční soustavy a
subjektem zúčtování. V případě posledních dvou zmíněných subjektů je tak v
mnoha případech vyžadován souhlas od potenciální konkurence.

Další omezení vyplývají z historicky zavedených pravidel na německém
trhu. Podle [SEDC17] je regulace přirozeného monopolu distribučních spo-
lečností nastavena tak, že zvýhodňuje investiční opatření oproti provozním.
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Tyto společnosti proto v případě řešení problému s vysokými špičkovými vý-
kony v elektrizační soustavě dávají přednost investičně náročnému posilování
elektrického vedení, před řízeným snížením spotřeby pomocí DR.

Agregovanou flexibilitu je možné nabízet v rámci podpůrných služeb (pri-
mární regulace, sekundární regulace, minutová záloha). Existují také služby,
které jsou určeny výhradně pro DR. Jsou jimi Okamžitě odpojitelná zátěž
(SOL - Sofort abschaltbare Lasten) a Rychle odpojitelná zátěž (SNL - Schnell
abschaltbare Lasten). Ty byly zřízeny v roce 2012 na základě zvláštního naří-
zení - Verordnung zu abschaltbaren Lasten [BR16]. Podmínkou participace v
tomto programu je minimální velikost regulovaného příkonu 5 MW, minimální
délka trvání regulace 15 minut, reakční doba v případě SOL 350 sekund, pro
SNL 15 minut. Provozovatel přenosové soustavy poptává kapacitu 750 MW v
každé ze zmíněných služeb.

Velcí spotřebitelé jsou v rámci současné tarifní struktury motivování udr-
žovat svůj příkon co nejvíce vyrovnaný. To na jednu stranu zajišťuje poměrně
lehce predikovatelnou spotřebu a současně vysokou dobu využití maxima
přenášeného výkonu přívodního vedení, na druhé straně to zcela zásadně
omezuje možnost poskytovat flexibilitu spotřeby pro zajištění stability celé
elektrizační soustavy. Vyvstává tak totiž riziko pokuty za případný „rebound
effect“ po skončení DR aktivace.

V Německu je stejně jako v České republice v provozu systém hromadného
dálkového ovládání - HDO. Tento typ DR je oproti modernímu přístupu se
smart meteringem podstatně méně flexibilní. Jeho široké rozšíření snižuje
potenciál pro další využít tepelných akumulačních spotřebičů pro explicitní
DR v této zemi.

4.3.3 Česká republika

Rozvoj služby Demand Response v České republice, stejně jako v ostatních
členských státech Evropské unie, vychází ze Směrnice evropského parlamentu
a rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Dle ní mají jednotlivé členské
státy odstranit bariéry zabraňující nabízení flexibility z DR na vyrovnávacím
trhu a v rámci podpůrných služeb.

V rámci návrhu Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektři-
nou, který je součástí legislativního balíčku pod názvem „Čistá energie pro
všechny Evropany“ je již přesně vymezen pojem DR a jsou definovány vztahy
mezi poskytovatelem této služby a jinými účastníky trhu s elektřinou.

V legislativě České republiky se DR zabývá Národní akční plán pro chytré
sítě. V rámci akčního opatření má být mezi lety 2015 - 2019 navrhnut a
realizován model zapojení DR do ES ČR.

V České republice není v současné době možné z legislativních důvodů
využívat službu DR za účelem poskytování regulační energie v rámci podpůr-
ných služeb. Podle Kodexu přenosové soustavy tyto služby mohou poskytovat
pouze elektrárenské bloky, fiktivní anebo obchodní bloky. Agregátorem sdru-
žené větší množství geograficky rozptýlených odběratelů nesplňuje definici
ani jedné ze zmíněných skupin.
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V rámci České republik je však možné, aby agregátor, je-li subjektem zúčto-
vání, využil flexibility svých odběratelů ke snižování své odchylky (potažmo
zvyšování své protiodchylky).

K těmto účelům je současnými českými agregátory flexibilita skutečně
využívána.

I v případě budoucích legislativních změn, které by definovaly subjekt
agregátora a umožňovaly jeho vstup na některé energetické trhy, lze v ČR
očekávat jen pomalé rozšiřování služby DR. Stejně jako v případě výše
zmíněného Německa je i český systém plateb za elektřinu navržený tak, aby
motivoval odběratele mít vyrovnaný odběrový diagram. Případné překročení
je penalizováno. V České republice je také široce rozšířena osvědčená varianta
implicitního Demand Response - HDO.

4.4 Hromadné dálkové ovládání

Jedním z druhů implicitního DR je také systém hromadného dálkového
ovládání - HDO. Ten spočívá ve vzdáleném řízení velké skupiny elektrických
spotřebičů za účelem odstranění špiček a vyrovnání denního diagramu zatížení.

Obecně v energetice platí, že jednotlivé prvky jsou dimenzovány na maxi-
mum výkonu. Vyrovnaný denní diagram zatížení z tohoto důvodu představuje
úsporu výdajů na provoz drahých špičkových zdrojů a instalaci naddimenzo-
vaného vedení.

Snaha o rovnoměrnější rozložení spotřeby elektřiny je dlouhodobě řešena
zaváděním zvláštních sazeb s rozdílnými cenovými tarify, které zvýhodňují
spotřebu v mimošpičkovém období. Odběratelé v minulosti řídili zapínaní
jednotlivých svých spotřebičů ve zvýhodněných časových intervalech pomocí
spínacích hodin. Hlavní skupinou takto řízených zdrojů byly akumulační
tepelná zařízení. Nevýhodou řešení pomocí těchto spínacích hodin je nemož-
nost centrálního řízení a obtížnost častého přenastavování. Z těchto důvodů
dochází od 30. let minulého století k rozvoji systému HDO.

Princip HDO spočívá ve vysílání monofrekvenčního synchronizovaného
signálu do všech třech fází silnoproudého vedení. Vysílače mohou být umístěny
na sekundární straně transformátorů v rozvodnách vvn/vn, vn/vn i vn/nn.
Signál se od vysílače šíří ke všem odběratelům připojeným na nižší napěťové
hladině, než je vysílač. Přijímač HDO u odběratele po příjmu signálu současně
změní tarif na elektroměru a pomocí relé sepne řízenou skupinu spotřebičů.
O skutečné aktivaci spotřebičů není předávána žádná zpětná vazba.

Základní znaky HDO je možné dle [Poh02] shrnout v následujících bodech:. Přenos spínacího signálu z jednoho centrálního bodu do mnoha rozptýle-
ných míst..Komunikační cesty mají poměrně nepříznivé přenosové vlastnosti.. Přenos bez možnosti zpětné vazby provedení povelu.. Pro zvýšení pravděpodobnosti vykonání povelu bývá signál opakován.
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4. Demand response...................................
. Předpokládá se správné vykonání povelu u většiny ovládaných míst.

Hromadné dálkové ovládání je možné využít nejen ke spínání vybraných
skupin spotřebičů u odběratelů (akumulační vytápění, ohřev TUV, tepelná
čerpadla) a spínání dvojtarifových elektroměrů, ale také k ovládání veřejného
osvětlení nebo pro provozní a bezpečnostní účely (ovládání podružných trans-
formačních stanic, spínání kompenzátorů účiníku nebo zapínání poplachů při
živelných pohromách). V ČR jsou pomocí HDO řízeni zákazníci na hladině
NN - maloodběr domácnosti (MOO) a maloodběr podnikatelé (MOP).

4.4.1 Vysílání HDO

Povel HDO je vysílán jako monofrekvenční synchronizovaný signál se spouš-
těnou časovou základnou. Pro omezení vlivu rušení je nutné, aby frekvence
byla různá od vyšších harmonických síťové frekvence, a to hlavně lichým
násobkům 50 Hz. Dle [Poh02] jsou v současné době v ČR nejvíce využívány
kmitočty 216,6 Hz a 316,6 Hz.

Délka trvání nízkého a vysokého tarifu je odvislá od přiznané sazby elek-
trické energie. Například pro sazbu D25d je to 8 hodin denně, aktuálně
rozdělených do hodin tak, jak je to schematicky vyobrazeno na obrázku 4.5.

Obrázek 4.5: Doba trvání nízkého tarifu ve všední a víkendové dny, pro zákazníky
ČEZ Distribuce, kód povelu 185, sazba D25d [CEZ17]

Doba, ve kterou nastává nízký tarif je určována příslušnou distribuční
společností tak, aby došlo k co největšímu využití potenciálu této služby
na vyrovnání soustavy. Dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) [ERU16] je však volba počtu a délek časových úseků platnosti
nízkého tarifu regulována:
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.............................. 4.4. Hromadné dálkové ovládání

„Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během
dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší
než jedna hodina.“

Hlavními nevýhodami technologie HDO oproti představenému principu
DR a smart meteringu je nedostatečná flexibilita, nemožnost adresovat pouze
jednotlivé odběratele a absence zpětné vazby..Dramatický rozvoj intermitentních obnovitelných zdrojů v posledních

několika letech vyvolává zvýšené požadavky na regulaci výkonu v ES.
Díky zavádění moderních technologií smart meteringu lze využít rychlé
regulace na straně spotřeby k poskytování podpůrných služeb - Demand
Response.
Tato služba přináší oproti klasickému postupu regulace řadu výhody,
a proto je podporována Evropskou unií. Míra rozšíření v jednotlivých
členských zemích je však rozdílná. V České republice nemůže být služba
v současné době nabízena jako podpůrná služba, ani vstupovat na trh s
regulační energií.
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Kapitola 5
Stanovení potenciálu služby DR na straně
zákazníka

Před aplikací explicitního modelu Demand Response je v praxi nejdříve nutné
stanovit potenciál zákazníka pro tuto službu. Potenciálem se rozumí velikost
příkonu, který je zákazník na žádost agregátora schopen a ochoten regulovat.
Náklady spojené s instalací a provozem smart meteru, mohou být limitujícím
faktorem pro aplikaci DR u zákazníků s nízkým potenciálem.

V praxi je používáno několik druhů přístupu ke stanovení potenciálu DR na
straně zákazníka. V první řadě jsou to metody založené na analýze historických
dat o spotřebě elektrické energie a chování odběratele, za druhé poté metody
vycházející z poznatků plynoucích z konzultace se zákazníkem.

V úvodu této kapitoly budou analyzovány jednotlivé typy potenciálu DR
na straně zákazníka a dále prezentovány dva způsoby v praxi používaných
metod analýzy potenciálu explicitního DR. Následně bude představen návrh
vlastní metody. Jednotlivé výpočetní přístupy budou porovnány. V závěru
bude navržena metodika finančního ocenění DR potenciálu v České republice.

5.1 Druhy DR potenciálu

Potenciál služby Demand Response na straně zákazníka je možné chápat
jako velikost příkonu, který bude zákazník na žádost agregátora regulovat.
Skutečná velikost je v praxi závislá na mnoha faktorech, jakými jsou například
délka regulace, rychlost regulace, ekonomická výhodnost a jiné.

Z tohoto důvodu se zavádí několik druhů potenciálu odrážející vlivy jednot-
livých výše zmíněných faktorů. Pro účely této práce bude využito názvosloví
tak, jak je definováno v [Pec17]. Jednotlivé typy potenciálu jsou pro pře-
hlednost graficky znázorněny na obr. 5.1. Na svislé ose je vyznačena typická
velikost potenciálu, na ose vodorovné použitelnost.

Teoretický potenciál představuje celkový regulovatelný příkon u daného
odběratele. Tedy v podstatě příkon všech spotřebičů, které je teoreticky
možné odpojit z provozu. V praxi se běžně vyskytují technická omezení
limitující možnost regulace příkonu některých spotřebičů. Příkladem může
být stupňovitá regulace výkonu vzduchotechniky nebo omezený počet vypnutí
daného spotřebiče během jedné hodiny. Dalšími aspekty jsou technický stav
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5. Stanovení potenciálu služby DR na straně zákazníka....................

Obrázek 5.1: Dělení potenciálu DR, vytvořeno dle [Pec17]

jednotlivých zařízení a aktuální disponibilita. Výsledkem po odečtení těchto
vlivů je technický potenciál. Ekonomický potenciál dále zohledňuje finanční
přínosy plynoucí ze zapojení do systému DR. Krátkodobé odstavení výrobní
linky na žádost agregátora je spojeno s příjmy za účast v programu DR, ale
také s náklady. Pro plné posouzení ekonomického potenciálu je nutné znát
ekonomický přínos jednotlivých spotřebičů pro zákazníka a dále výši odměny
plynoucí za participaci v programu DR.

Výše potenciálu, který je sjednán mezi agregátorem a zákazníkem je ozna-
čován jako smluvní potenciál. Oproti ekonomickému potenciálu může dosa-
hovat nižších hodnot z důvodu nedůvěry a diskomfortu na straně zákazníka.
Skutečně realizovatelná regulace příkonu je ve skutečnosti zpravidla nižší a
odpovídá aktuálnímu stavu regulovaných spotřebičů a nastavení výrobního
procesu.

5.2 Existující modely

V běžné praxi se pro účely stanovení potenciálu DR na straně zákazníka
využívá několik metod. Ty je možné rozdělit na dvě základní skupiny. Metody
založené na analýze historických dat a metody čerpající informace z cíleného
rozhovoru se zákazníkem.

Osobní rozhovor se zákazníkem je zdrojem mnoha důležitých informací,
které není možné jiným způsobem získat. Ekonomický a další detailnější typy
potenciálu, jak byly definovány v předchozí kapitole, jsou identifikovatelné
právě pouze tímto postupem. Bohužel osobní schůzka je značně časově náročná
(tedy drahá), a nelze ji proto plošně aplikovat.
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Snahou agregátorů je provést prvotní hodnocení potenciálu DR na straně
zákazníka za pomoci jednoduše opakovatelných postupů a při využití agregáto-
rům běžně dostupných dat (odběrový diagram zákazníka, informace o počasí).
Takovéto modely umožňují plošnou aplikaci na velké množství potenciálních
zákazníků a jejich následnou segmentaci.

Ze své podstaty tyto modely nejsou schopny identifikovat jednotlivé spotře-
biče, které se na regulaci příkonu budou podílet. Takto zjištěný potenciál je dle
provedeného dělení možné označit za teoretický, v lepším případě za technický.
Výsledek slouží pro cílené oslovení zákazníků s dostatečným potenciálem.

V této kapitole budou dále analyzovány dva výpočetní modely založené na
analýze dostupných historických dat.

5.2.1 S3C Toolkit

S3C, sdružení sedmi evropských společností a výzkumných institucí, vytvořilo
za grantové podpory Evropské unie program na podporu chytrých technologií
v oblasti energetiky. V rámci této iniciativy vznikla webová stránka S3C
Toolkit1 obsahující návody a jednoduché výpočetní programy pro podporu
rozvoje smart technologií. Pro účely prvotní analýzy potenciálu DR a jeho
finančního ohodnocení vznikla bezplatná aplikace Tool Peak Reduction and
Energy Shift Calculation vytvořená slovinskou společností INEA.

S3C aplikace je určena odborné i laické veřejnosti pro prvotní posouzení
technického potenciálu DR a finanční úspory z toho plynoucí na straně
zákazníka z oblasti SME. Pro účely této práce bude dále posuzována pouze
technická část této výpočetní pomůcky.

Na základě veřejně dostupných informací o aplikaci S3C, emailové kore-
spondence s tvůrci a analýzy vstupů a výstupů bude dále popsán výpočetní
model.

Vstupní parametry

Do vstupního rozhraní aplikace (obrázek 5.2) jsou zadány povinné, popřípadě
nepovinné doplňující informaci o posuzovaném odběrateli.

Vstupy pro výpočet:. roční spotřeba elektrické energie. průmyslové odvětví. poměr mezi špičkovým a průměrným příkonem*. potenciál omezení peaků*. 15minutové hodnoty příkonu elektrické energie*

1http://www.smartgrid-engagement-toolkit.eu/home/
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5. Stanovení potenciálu služby DR na straně zákazníka....................
Hvězdičkou označené vstupy jsou nepovinné a slouží pouze ke zpřesnění

výpočtu.

Obrázek 5.2: Rozhraní pro zadávání vstupních hodnot do programu S3C

Analýza výpočetního modelu

Zásadním vstupním parametrem je typ průmyslového odvětví. Na jeho základě
je hodnocenému zákazníkovi přiřazen typový odběrový diagram a očekávaná
schopnost snížení špičkového příkonu.

Aplikace obsahuje databázi typových ročních diagramů spotřeb pro jed-
notlivá průmyslová odvětví. Ta byla vytvořena na základě analýzy dat od
skutečných odběratelů již participujících ve službě DR ze Slovinska a dalších
zemí bývalé Jugoslávie.

Diagram spotřeby je následně přizpůsoben tak, aby odpovídal zadané roční
spotřebě elektrické energie. Z parametru potenciál omezení špičkového příkonu
je stanovena nová maximální hodnota diagramu jako současná maximální
hodnota snížená právě o potenciál omezení špičkového příkonu.

V případě, že v původním diagramu zákazník vykazuje příkon vyšší, než je
nově stanovené maximum, předpokládá se jeho schopnost snížit příkon na
toto maximum. Množství spotřebované elektřiny se tímto nemění. Spotřeba se
pouze odsouvá do doby, kdy příkon poklesne pod hraniční hodnotu maxima.

Celkové množství takto odložené spotřeby se může kumulovat po delší
časové období a následně být postupně realizováno při poklesu příkonu.

Výstupem programu je grafické zobrazení upraveného průběhu spotřeby
(obrázek 5.3) a dále hodnota maximálního nakumulovaného množství odložené
spotřeby v kWh a maximální doba, po kterou byla omezena spotřeba.

30



................................... 5.2. Existující modely

Obrázek 5.3: Grafická reprezentace dat v programu S3C

Pro hodnocení potenciálu DR na straně zákazníka tak tato výpočetní
pomůcka udává statisticky zjištěný potenciál snížení příkonu pro dané prů-
myslové odvětví, předpokládanou dobu a délku jeho využití.

5.2.2 Komerční software

Většina velkých agregátorů si pro potřeby hodnocení velikosti potenciálu
zákazníků participovat v programu DR vyvinula vlastní počítačový software.
Ten dále nabízí k prodeji menším agregátorům.

V této kapitole bude hodnocen v praxi využívaný komerční software jednoho
z velkých západoevropských agregátorů.

Vzhledem k charakteru softwaru není algoritmus výpočtu zveřejněn. Ana-
lýza výpočetního algoritmu byla proto provedena výhradně na základě zkou-
mání čtyř souborů vstupních dat a jim odpovídajících výstupů z programu.

Vstupní parametry

Program pracuje pouze s jediným souborem vstupních dat.

Vstupy pro výpočet:

. 15minutové/ 1hodinové hodnoty příkonu elektrické energie

Na základě těchto informací je vypočten potenciál zákazníka. Výsledek je
prezentován graficky (obrázek 5.4), současně jsou pro několik vybraných hodin
vypsány zjištěné charakteristické hodnoty (minimum, maximum, základní
zatížení, medián).
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Obrázek 5.4: Grafická reprezentace výstupu z komerčního programu (rozlišení
obrázku dáno výstupem programu)

Analýza výpočetního modelu

Ke komerčnímu softwaru není, jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly,
veřejně k dispozici popis algoritmu výpočtu. Analýza byla proto provedena s
využitím jediných dostupných informací - vstupních dat a jim odpovídajícího
výstupu.

Touto metodou (reverzní inženýrství) byl analyzován algoritmus výpočtu.
Ten se svým výsledkem (potenciálem) pro zadané hodnoty neliší od originál-
ního algoritmu. Vzhledem k nedostatku informací však nelze jednoznačně říci,
že níže popsaný algoritmus je totožný s tím skutečně implementovaným v
programu.

Výstupem programu je grafická vizualizace vstupních numerických dat.
Pro každý ze zkoumaných časových intervalů (hodina/čtvrthodina) jsou na
svislou osu vyneseny jednotlivé hodnoty příkonu v každém dnu sledovaného
roku. Ačkoliv jsou zkoumané hodnoty diskrétní, je graf pravděpodobně pro
větší přehlednost sestrojen jako spojitý.

Vizualizace pro jednotlivé časové úseky se tedy velmi podobá v deskriptivní
statistice populárnímu krabicovému grafu (boxplotu). Ten má však větší
vypovídající schopnost. Oproti zde použité grafické reprezentaci dat nezobra-
zuje pouze minimum, maximum a medián, ale také 1. a 3. kvartil, či odlehlá
pozorování.

Ve výsledném grafu je dále zobrazeno základní zatížení na hladině spoleh-
livosti 95 %. Z analýzy dat vyplývá, že tato veličina odpovídá 5% kvantilu
hodnot příkonu elektrické energie.
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Tedy:
Femp,i(PBl,i) = P (X ≤ PBl,i) = 1− α (5.1)

, kde:
Femp,i : je empirická distribuční funkce sestrojená z naměřených hodnot pří-
konů v dané hodině,
PBl,i: je příkon zákazníka v základním zatížení v dané hodině,
α: hladina spolehlivosti.

Základní zatížení v dané hodině je tedy taková hodnota příkonu, pro kterou
platí, že v 95 % sledovaných dnů je příkon zákazníka větší nebo roven této
hodnotě.

Potenciál služby DR je určován pro šest čtyřhodinových intervalů. (Ačkoliv
ve výstupním grafu jsou některé intervaly vyznačeny jako pětihodinové) Za
potenciál DR je pro každý z intervalů prohlášen výběrový průměr čtyř hodnot
základního zatížení na dané hladině spolehlivosti. Pro potenciál v m-tém
čtyřhodinovém intervalu platí:

Pint,m = PBl,m = 1
4

4(m−1)+4∑
i=4(m−1)+1

PBl,i (5.2)

, kde:
m : je pořadí čtyřhodinového intervalu, m ∈ 〈1; 6〉.

Jak je ze vzorce zřejmé, komerční software definuje potenciál zákazníka pro
službu DR v každé hodině rovnou jeho základnímu zatížení. Z takto přijatého
předpokladu de facto vyplývá, že zákazník je schopen pro účely této služby
regulovat až celý svůj příkon, což bude teoreticky schopen udělat v 95 %
sledovaných dnů.

Pro skupinu vždy čtyř hodin je tedy vypočten výběrový průměr, ten v tomto
případě odpovídá střední hodnotě. Pint,m tedy představuje střední příkon,
který je odběratel schopen omezit po uvažovanou dobu. Lze se domnívat, že
čtyřhodinový interval byl zvolen dle maximální možné délky aktivace služby.
Společnost, která tento software vyvíjela, se specializuje na aplikaci DR na
kapacitních trzích ve Velké Británii. Maximální délka aktivace DR je v rámci
této služby právě čtyři hodiny.

Za potenciál zákazníka, tedy příkon, který je zákazník schopen řídit, je ná-
sledně označeno maximum z potenciálů pro jednotlivé čtyřhodinové intervaly.

Ppot = max(Pint,m) (5.3)

Z provedené analýzy dále vyplývá, že vstupní data jsou před jejich použitím
předzpracovány. Konkrétně některé dny jsou vyřazeny z výběrového souboru.
Tento postup je při statistickém zpracování dat běžný. Většinou je tímto
způsobem možné odstranit neúplná pozorování, či očividné chyby v měření.

V případě zkoumaného algoritmu jsou vyřazeny víkendové dny. Takovýto
postup je správný. Dny, ve kterých není podnik v provozu, by nepříznivě
ovlivňovaly výsledek.
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5. Stanovení potenciálu služby DR na straně zákazníka....................
Pro konzistentnost modelu by se nabízelo vyřadit současně z výběrového

souboru také státní svátky a celozávodní dovolené. S těmito dny bohužel
algoritmus počítá.

Pracovní a nepracovní dny je poměrně jednoduché rozlišit z ročního grafu
závislosti spotřeby na čase. Existuje i mnoho způsobů pro strojové řešení
problému. Například [Luo17] definuje nepracovní hodiny jako dobu, kdy:

Pi < QP,5 · (QP,95 −QP,5) (5.4)

, kde:
Pi : je příkon v čase i,
QP,n : je n-tý percentil z hodinových hodnot příkonu sledovaných za období
jednoho roku.

5.3 Inovativní model

V předchozím textu byly představeny a analyzovány zástupci dvou rozdílných
skupin softwarů na výpočet potenciálu DR - bezplatný a komerční. V této
kapitole bude na základě dostupných vědeckých prací na toto téma sestaven
třetí model.

Ačkoliv se celosvětová vědecká společnost několik posledních let intenzivně
zabývá tématy smart meterů a Demand Response, neexistuje mnoho prací
věnujících se stanovení velikosti potenciálu průmyslového zákazníka účastnit
se služby DR. Hlavními zdroji pro tvorbu následujícího modelu byly [Zha14],
[Pri19], [Tse08].

Navržený výpočetní model byl v rámci této práce implementován v progra-
movacím jazyce Python a je součástí této práce.

5.3.1 Algoritmus

Algoritmus výpočtu je založen na kombinaci několika metod data miningu.
Nejdříve jsou vstupní data předzpracována, následně je provedena shluková
analýza dle Canopy algoritmu a dle K-means. Cílem shlukové analýzy je najít
mezi sledovanými dny podobné vzory, dle kterých je možné data rozdělit do
shluků (skupin podobných objektů).

Pro každý shluk jsou následně stanoveny charakteristické koeficienty, na
jejichž základě je za pomoci rozhodovacího stromu určeno, zda a jaký je jejich
potenciál pro službu DR.

Jednotlivé kroky algoritmu jsou detailně popsány v následujících podkapi-
tolách.

Předzpracování dat

Vstupními daty pro výpočet potenciálu jsou hodinové hodnoty příkonu elek-
trické energie zákazníka za jeden kalendářní rok. Tedy 365 dnů (366 v pře-
stupném roce) a pro každý z nich 24 hodinových hodnot příkonu. V rámci
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předzpracování je nutné ověřit, zda jsou data kompletní a neobsahují žádné
zjevné chyby.

Dalším možným krokem v procesu předzpracování vstupních dat je odstra-
nění teplotně závislé složky spotřeby. Lze předpokládat, že odběratel nebude
chtít omezovat tepelnou pohodu svých zaměstnanců, tedy pro účely služby
DR nebude chtít regulovat vytápění a chlazení svého objektu. Hodnocení
potenciálu by proto mělo být prováděno výhradně na datech zbavených těchto
vlivů.

Závislost příkonu na teplotě u spotřebitele, který využívá elektřinu pro
topení i chlazení lze aproximovat jako po částech lineární funkci. Příklad
takovéto závislosti je uveden na obrázku 5.5. V reálném případě může existovat
více než zde uvedené tři lineární intervaly. Například pro velmi vysoké teploty
bude závislost konstantní - všechny chladící zařízení pracují na maximální
výkon.

Obrázek 5.5: Teplotní závislost příkonu

Rozdílnou teplotní závislost lze očekávat v pracovní a nepracovní dny.
Podobně také během pracovní doby a mimo ní. Z tohoto důvodu například
[Ard14] navrhuje provést regresní analýzu časové řady zvlášť pro každou
hodinu pracovních i nepracovních dnů.

Je pravděpodobné, že tímto přístupem by z výpočtu byly odstraněny
informace o technologických tepelných zařízení, které jsou ke služby DR
vhodné.

Z důvodu značné výpočetní složitosti a nejasnosti skutečného přínosu není
očištění o teplotní závislost provedeno.

Následujícím krokem algoritmu je shluková analýza. V rámci ní je na každý
den nahlíženo jako na samostatný objekt mající 24 různých znaků. Zkoumaný
soubor tedy obsahuje 365 objektů, každý obsahující 24 znaků.

Canopy algoritmus

Shluková analýza je statistická metoda, jejímž cílem je zařadit objekty ze
zkoumaného souboru do shluků tak, aby si dva objekty v rámci jednoho
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shluku byly podobnější než dva objekty z různých shluků. Podobnost objektů
je měřena pomocí jejich vzdáleností v prostoru určeném jejich znaky. Takto
vytvořené shluky se použijí pro další zkoumání. Výhodou tohoto postupu je
zjednodušení práce s daty - velké množství objektů je nahrazeno několika
reprezentanty (shluky).

Canopy algoritmus je relativně novou metodou před shlukové analýzy.
Poprvé byl publikován teprve v roce 2000 v [Mcc00]. Algoritmus nerozděluje
objekty do disjunktivních shluků, ale do tzv. canopů, které se mohou překrývat.
Oproti jiným algoritmům shlukové analýzy není potřeba předem určit, kolik
má těchto canopů vzniknout.

Hlavní výhodou algoritmu je jeho značná rychlost. Pro výpočet vzdáleností
mezi objekty je využívána některá z tzv. „levných“ aproximačních metrik.
Jejich použití vede k významnému snížení výpočetní náročnosti při nevelkém
poklesu přesnosti.

Výsledné canopy mohou být použity jako prvotní aproximace shluků. V
běžné praxi se proto využívají jako vstupní informace pro zrychlení výpočtu
standardních metod shlukové analýzy. Z tohoto důvodu je Canopy algoritmus
někdy označován právě jako před shluková analýza.

Canopy algoritmus zapsaný pomocí pseudokódu je následující:..1. Urči meze T1 a T2 tak, aby platilo: T1 > T2...2. Ze souboru dat odeber náhodně 1 objekt. Prohlas jej za centroid nového
canopu...3. Pro všechny zbylé objekty v souboru dat: Pokud je vzdálenost objektu
od aktuálního centroidu menší než T1, je součástí canopu. Pokud je
vzdálenost objektu od aktuálního centroidu menší než T2, vyřaď jej ze
souboru dat...4. Opakuj body 2 a 3, dokud jsou v souboru data.

Ilustrativní rozdělení objektů pomocí Canopy algoritmu je pro ilustraci
vyobrazeno na obrázku 5.6. Na něm je patrný vztah mezi poloměry T1 a T2
a také skutečnost, že některé objekty mohou být součástí více canopů.
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Obrázek 5.6: Princip Canopy algoritmu

Zásadní informací nutnou pro provedení výpočtu je stanovení velikosti mezí
T1 a T2. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednoznačný postup, jak tak učinit,
je tento vstup zatížen značnou subjektivitou.

V praxi používanou metodou pro stanovení velikosti T1 a T2 je testování
citlivosti chybovosti algoritmu na těchto parametrech. K tomu je zapotřebí
testovací soubor dat, u něhož je známé správné rozdělení do canopů. Dalším
způsobem je určení mezí ze znalosti vzájemných vztahů objektů.

V navrhované metodě stanovení potenciálu DR není vzhledem k malému
počtu objektů nutné využívat „levných“ metrik. Pro měření vzdáleností je
proto implementována eukleidovská metrika:

Di,j = D(xi,xj) =

√√√√ m∑
l=1

(xil − xjl)2 (5.5)

, kde:
D(xi,xj) : je vzdálenost mezi i-tým a j-tým objektem,
xil: je l-tý znak i-tého objektu.

Canopy algoritmus je v tomto případě použit pro prvotní před shlukovou
analýzu.

K-means

Algoritmus K-means, česky také označovaný jako metoda k-průměrů, je jedna
ze základních metod nehierarchické shlukové analýzy. Algoritmus rozdělí
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objekty do k shluků tak, aby si dva objekty v rámci jednoho shluku byly
podobnější než dva objekty z různých shluků.

Algoritmus výpočtu zapsaný pomocí pseudokódu:..1. Vyber k-počátečních centroidů...2. Pro každý prvek souboru spočti vzdálenost ke každému z centroidů.
Prvek přiřaď do toho shluku, od jehož centroidu má nejmenší vzdálenost...3. Po přiřazení všech bodů pro každý ze shluků vypočti nový centroid jako
průměr hodnot jednotlivých objektů v daném shluku...4. Opakuj body 2 a 3, dokud se objekty nepřestanou přesouvat mezi shluky.

Nevýhodou této metody je nutnost předem určit proměnou k - počet shluků.
Existuje mnoho přístupů, jak toto udělat. Jedním z nich je zobrazení si všech
dat v grafu. Z něj jsou v mnoha případech zřejmé vazby mezi objekty. V
navrhovaném modelu bude za k přijat výsledný počet canopů z Canopy
algoritmu.

Další zásadním problémem v metodě K-means je výběr k-počátečních
centroidů. Přestože tento iterativní algoritmus zaručeně konverguje, při volbě
nevhodných počátečních centroidů konverguje pouze k lokálnímu optimu.
[Goy14] Jedním z řešení je za prvotní centroidu prohlásit výsledné centroidy
z metody Canopy.

Výsledkem shlukové analýzy je rozdělení 365 denních odběrových diagramů
(objektů) dle podobnosti do několika shluků. Každý z nich je reprezentován
svým centroidem. Dle velikosti shluku lze usuzovat, zda se daný průběh
spotřeby často opakuje, nebo se jedná pouze o několik dní trvající fenomén
(závodní dovolená, porucha výrobní linky). Pro následující úvahy budou
použity jen ty shluky, které obsahují více než 30 objektů. Tím budou z výpočtu
odstraněny ojedinělé průběhy (poruchy, odstávky, celozávodní dovolené).

Rozhodovací strom

Pouze některé ze získaných shluků mají průběh spotřeby vhodný pro par-
ticipaci ve službě DR. K jejich identifikaci využívá [Zha14] rozhodovacích
stromů.

Pro jednotlivé centroidy jako reprezentanty shluků je nejprve nutné spočítat
charakteristické ukazatele odběrového digramu.. Poměr středního a maximální příkonu:

a1 = Pavg

Pmax
(5.6)

. Poměrná velikost špičky příkonu:

a2 = Pmax − Pmin

Pmax
(5.7)
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. Poměr střední hodnoty příkonu v období první ranní špičky (9-11 hodin)
ku průměrnému příkonu:

a3 = Pavg9,11
Pavg

(5.8)

. Poměr střední hodnoty příkonu v období druhé špičky (19-21 hodin) ku
průměrnému příkonu:

a4 = Pavg19,21
Pavg

(5.9)

. Poměr střední hodnoty příkonu v období útlumu (22-6 hodin) ku prů-
měrnému příkonu:

a5 = Pavg22,6
Pavg

(5.10)

Následně se vypočítané hodnoty znormují:

ai =
{

1 ai ≥ ai,max+ai,min

2
0 ai ≤ ai,max+ai,min

2
(5.11)

Za pomoci rozhodovacího stromu dojde k ohodnocení jednotlivých shluků.

Obrázek 5.7: Rozhodovací strom pro hodnocení shluků

Unimodální a bimodální denní diagramy jsou dle [Zha14] vhodné pro službu
DR. Vyznačují se totiž jednou, nebo dvěma význačnými denními špičkami.
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Spotřeba, která v těchto okamžicích dosahuje svého maxima může být zcela
nebo částečně odložena na pozdější období. Potenciál pro službu DR bude
zkoumán dále výhradně na těchto průbězích.

Inovativní model předpokládá schopnost zákazníka snížit svou zátěž ideálně
až na hodnotu denního minima. [Zha14] Tedy maximální potenciál definuje:

Ppot = Pmax − Pmin (5.12)

5.4 Srovnání analyzovaných modelů

Tři výpočetní modely analyzované v předchozí podkapitole se vzájemně
významně liší. Pro stanovení potenciálu DR jsou zvoleny zcela odlišné předpo-
klady a postupy výpočtu. Hlavní rozdíly modelů jsou shrnuty v této kapitole.

S3C Toolkit

Výpočetní mechanismus S3C Toolkit je založen výhradně na empirické hod-
notně potenciálu získaného pozorováním odběratelů, u nichž již byla služba
DR v minulosti aplikována. Data hodnoceného odběratele slouží pouze ke
stanovení maximální hodnoty příkonu a ke grafické interpretaci výsledků.

To je možné vnímat jako největší nedostatek tohoto modelu. Pro dva
odběratele s rozdílným odběrovým diagramem a stejným maximem příkonu
algoritmus stanoví stejnou velikost potenciálu.

Metoda předpokládá, že v každém hodnoceném časovém intervalu je od-
běratel schopen snížit svůj příkon na nově stanovené maximum. Spotřeba
je tímto způsobem odložena do doby, kdy příkon poklesne pod stanovenou
hraniční hodnotu. Ve svém důsledku tedy vede k vyrovnávání odběrového
diagramu odběratele.

Takto stanovený potenciál je charakteristický malou velikostí a vysokou
frekvencí opakování. Je tedy vhodný pro případ, kdy má agregátor přímý pří-
stup k regulovaným spotřebičům. Pro v praxi běžnější přístup, kdy agregátor
musí každou aktivaci předem explicitně domluvit s odběratelem, není příliš
vhodný.

Vzhledem ke své schopnosti navrhovat rovnoměrný odběrový diagram by
tento software mohl být v prostředí České republiky spíše než k analýze expli-
citního DR využíván k posouzení správnosti nastavení rezervované kapacity
odběratele.

Komerční software

V této práci představený komerční software byl vyvinut jedním z největších
britských agregátorů a je běžně využíván v praxi. Potenciál zákazníka je
stanoven na základě statistické analýzy hodinových hodnot spotřeby.

Jediným vstupním parametrem výpočtu jsou hodinové hodnoty příkonu.
Z nich jsou vyřazeny víkendové dny. Vyřazení nepracovních dnů ze souboru
vstupních dat je správné. Jak již bylo diskutováno v kapitole 5.2.2, nejsou
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odstraněny všechny nepracovní dny. Například státní svátky a dny celozávodní
dovolené jsou pro výpočet ponechány. Nedůsledně provedené předzpracování
dat znehodnocuje výsledek algoritmu. V kapitole 5.2.2 byly také navrženy
způsoby, jak tento problém odstranit.

Potenciál zákazníka participovat v jednotlivých hodinách je následně určen
jako 5% kvantil z uvažovaných hodnot příkonu v dané hodině roku. Algoritmus
tedy předpokládá, že odběratel bude schopen pro účely služby DR regulovat
značně velký příkon. V 5 % dnů toho nebude schopen, neboť jeho skutečný
příkon bude dokonce nižší než tato hodnota. V některých dnech algoritmus
předpokládá regulaci téměř veškerého příkonu, tedy vypnutí všech spotřebičů
ve společnosti.

To považuji za značně optimistický odhad technického potenciálu. Takto
stanovená hodnota je velká a v praxi složitě realizovatelná. Spíše než o
technický se tak v případě tohoto softwaru jedná o teoretický potenciál tak,
jak byl definován v kapitole 5.1.

Domnívám se, že reálnějším odhadem potenciálu zákazníka by bylo využít
například 80% kvantilu pro definici základního zatížení. Potenciál participovat
v DR by poté byl pro každou hodinu každého dne určen jako rozdíl mezi
skutečným příkonem, a právě základním zatížením.

Inovativní model

Poslední model byl vytvořen na základě několika vědeckých pracích a je
založen na využití metod data miningu.

Jednotlivé dny jsou za pomoci metod shlukové analýzy rozděleny do charak-
teristických skupin. Pro zhodnocení potenciálu jsou vybrány jen ty skupiny,
jejichž denní odběrové diagramy vykazují výraznou denní špičku příkonu.
Vyřazeny jsou také shluky neobsahující dostatečný počet dnů.

Tímto postupem by z výpočtu měly být odstraněny víkendové dny, ce-
lozávodní dovolené. Současně také denní odběrové diagramy, které nejsou
reprezentativní - opravy, poruchy zařízení.

Z tohoto hlediska má inovativní model vyšší vypovídající schopnost než
oba výše zmíněné modely.

Maximální potenciál účastnit se služby DR je stanoven jako rozdíl mezi
příkonem v dané hodině a minimem příkonu daného dne. Pokud je minimum
považováno za základní zatížení, předpokládá se tedy schopnost odběratele
omezit svůj příkon na nutné minimum.

Tento předpoklad je slabší, než ten zavedený v případě komerčního softwaru
a více se blíží realitě.

Inovativní model tak řeší několik problému předchozích dvou modelů. Jeho
nevýhodou je však nejednoznačnost určení mezí T1 a T2 pro vstupní před
shlukovou Canopy analýzu. Správné zvolení těchto parametrů je podmíněno
hlubšímu porozumění spotřebního chování odběratele.

Na základě provedeného srovnání jednotlivých metod a na základě zkuše-
ností autora této práce s aplikací služby DR u průmyslových zákazníků lze
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konstatovat, že právě inovativní model nabízí z představených variant nejlepší
odhad skutečného potenciálu.

Inovativní model jako jediný plně zohledňuje specifický charakter každého
dne v roce. Pomocí shlukové analýzy jsou nereprezentativní dny vyřazeny z
výpočtu. Oproti komerčnímu softwaru se dále vyznačuje podstatně realistič-
tějším přístupem ke stanovení potenciálu.

5.5 Finanční ocenění flexibility odběratele

Cílené řízení spotřeby odběratele v rámci DR programu je spojeno s řadou
přínosů pro elektrizační soustavu. Jednotlivé benefity byly detailně identi-
fikovány v kapitole 4.2. Od nich se také odvíjí výše finanční, či nefinanční
odměny pro účastníky.

V některých evropských zemí může agregátor nabízet DR služby na vy-
rovnávacím trhu, nebo je poskytovat v rámci podpůrných služeb. V ČR toto
zatím není možné.

Český agregátor, pokud je subjektem zúčtování, může využít potenciálu
DR k minimalizaci své odchylky, z čehož mu plyne finanční úspora. Tímto
způsobem lze ocenit službu DR v České republice. V následující části této
práce bude z tohoto důvodu představen systém zúčtování odchylek v ČR.

5.5.1 Systém zúčtování odchylek

V elektrizační soustavě musí být v každém okamžiku udržována výkonová
rovnováha, jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 4. Hlavním nástrojem k
dosažení této rovnosti je predikce a plánování spotřeby a výroby.

Skutečná výroba a spotřeba je závislá na mnoha faktorech (například
počasí, či poruchovosti jednotlivých prvků ES), které je velmi obtížné správně
predikovat. Běžně proto nastává rozdíl mezi plánem a skutečností - odchylka.

Energetický zákon definuje odchylku jako [CR09]:
„součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v

daném časovém úseku“.
Odchylku může vytvářet každý účastník trhu s elektřinou. Vyhodnocovat

odchylku pro každého z nich by však kvůli velkému počtu účastníků bylo z
technického a administrativního hlediska velmi komplikované.

Vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek proto operátor trhu
provádí pouze tzv. subjektům zúčtování, tedy registrovaným účastníkům
trhu, kteří s operátorem trhu uzavřeli smlouvu o zúčtování odchylek. Všichni
ostatní registrovaní účastníci trhu musí předat svou zodpovědnost za odchylku
vybranému subjektu zúčtování.

Odchylku subjektu zúčtování je možné definovat, jako rozdíl mezi skutečně
realizovanou výrobou nebo odběrem elektřiny subjektu zúčtování a jeho
závazkem tak činit:

OSZ = Eskut
SZ − Esjedn

SZ (5.13)
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, kde:
OSZ : je odchylka subjektu zúčtování [MWh],
Eskut

SZ : Skutečná dodávka/odběr elektrické energie [MWh],
Esjedn

SZ : Sjednaná dodávka/odběr elektrické energie [MWh].

Pro platnost všech uvedených vzorců v této kapitole platí znaménková
konvence: dodávka elektřiny do ES je označována kladným znaménkem, odběr
elektřiny záporným. Zúčtovací periodou v České republice je jedna hodina.

Systémovou odchylku (SyO) je poté možné definovat jako součet odchylek
všech subjektů zúčtování.

SyO =
∑
∀SZ

OSZ (5.14)

Vyrovnání systémové odchylky dodávkou regulační energie je jednou ze
základních činností provozovatele přenosové soustavy. Celková suma dodané
regulační energie musí být co do velikosti rovna systémové odchylce.

Subjekt zúčtování může vytvářet také protiodchylku. To v tom případě,
je-li jeho odchylka kladná při záporné systémové odchylce, či naopak při
kladné systémové odchylce dosahuje záporné vlastní odchylky. Tedy subjekt
de facto pomáhá snižovat nerovnováhu v elektrizační soustavě.

Platba za odchylku

Pro každou obchodní hodinu je operátorem trhu stanovena zúčtovací cena
odchylky v Kč/MWh. Ta je určena dle:

ZC =
{
max[ZCmin;max∀SZ(Creg+,SZ)] SyO ≤ 0
min[ZCmin;min∀SZ(Creg−,SZ)] SyO ≥ 0

(5.15)

, kde:
ZC : je zúčtovací cena [Kč/MWh],
ZCmin: je minimální zúčtovací cena stanovena dle platného cenové rozhodnutí
ERÚ [Kč/MWh],
Creg+,SZ/Creg−,SZ : je sjednaná cena kladné/záporné regulační energie, vždy
ve směru opačném SyO [Kč/MWh].

Minimální zúčtovací cena je určována v cenových rozhodnutí ERÚ. Její
aktuální výše je definována [ERU17]:

ZCmin =
{

2350− 5, 5 · SyO SyO ≤ 0
−1− 3, 5 · SyO SyO ≥ 0

(5.16)

Tato závislost je pro přehlednost zobrazena také graficky na obrázku 5.8.
Zúčtovací cena protiodchylky je definována jako průměrná cena sjednaných

cen regulační energie ve směru opačném SyO:

ZCproti =
∑
∀SZ Ereg,SZ · Creg,SZ∑

∀SZ Ereg,SZ
(5.17)
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Obrázek 5.8: Stanovené zúčtovací ceny odchylek platné v roce 2009 - 2018

Konečná platba subjektu zúčtování za svou odchylku se v dané obchodní
hodině stanoví jako součin odchylky a zúčtovací ceny. Konkrétně, pokud je
odchylka subjektu stejné polarity jako systémová odchylka: součin odchylky a
zúčtovací ceny; pokud je znaménko opačné: součin protiodchylky a zúčtovací
ceny protiodchylky. Kladný výsledek konečné platby značí příjem, záporný
výdaj:

IN = ZC ·OSZ (5.18)

Cílené řízení spotřeby pomocí služby DR může subjekt zúčtování využít
k optimalizaci své odchylky (minimalizaci odchylky, maximalizaci protiod-
chylky). Pro finanční ohodnocení potenciálu zákazníka participovat DR bude
předpokládáno využívání této služby právě pro minimalizaci odchylky agregá-
tora - subjektu zúčtování.. Před implementací služby DR u zákazníka je nejprve nutné identifikovat

jeho potenciál pro tuto službu. To je možné několika způsoby. Metody
založené na osobním rozhovoru jsou detailnější, ale časově a finančně
náročnější. Pro prvotní segmentaci zákazníků se proto využívají metody
založené na analýze dostupných historických dat.
V kapitole byla provedena analýza 2 stávajících modelů a představen
jeden model vycházející z vědeckých prací. Přístupy jednotlivých metod
se zásadně liší. V závěru kapitoly byl navržen způsob finančního ocenění
zákazníka v ČR za pomoci odchylky subjektu zúčtování.
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Kapitola 6
Modelový případ

Tři výpočetní modely analyzované v předchozí kapitole této práce budou
nyní použity pro hodnocení potenciálu reálného zákazníka participovat ve
službě DR. Cílem je provést prvotní hodnocení na základě agregátorovi běžně
dostupných dat.

Analyzován bude tzv. technický potenciál tak, jak byl definován v kapitole
5.1. Z pohledu zákazníka bude k regulaci docházet v nejpříznivějším čase, v
době špičky (Load shifting - popsaný na obrázku 4.1)

Takto získané výsledky jsou v praxi využívány pro prvotní rychlou seg-
mentaci zákazníků, na jejímž základě je kontaktováno pro další jednání jen
několik zákazníků s dostatečným potenciálem.

Celé hodnocení bude prováděno z pohledu agregátora působícího na českém
trhu. Ten na energetickém trhu vystupuje jako subjekt zúčtování odchylek,
který využívá služby DR k minimalizaci své odchylky.

Výsledky jednotlivých modelů budou porovnány. V závěru kapitoly bude
provedeno ekonomické hodnocení jednotlivých potenciálů.

6.1 Modelový zákazník

Analyzovaným odběratelem, potenciálním účastníkem DR programu, je stro-
jírenská společnost nacházející se ve středních Čechách.

Její spotřebitelské chování je pro účely této práce reprezentováno střed-
ními hodinovými hodnotami příkonu uváděnými v kW - odběrový diagram.
Analyzované hodnoty byly v odběrném místě změřeny v období od 1.1.2016
do 31.12.2016. Data byla poskytnuta a použita se svolením společnosti ČEZ.
Kompletní soubor použitých dat je uveden v přiloženém souboru Excel. V
příloze B je pro ilustraci uveden formát vstupních dat.

6.1.1 Charakteristika odběratele

Prvotní analýzu chování odběratele je možné provést pouze na základě pozo-
rování odběrového diagramu jako grafického vyjádření závislosti příkonu na
čase. Takto získaná základní charakteristika je zásadní pro plné porozumění
chování spotřebitele. Z tohoto důvodu by toto pozorování mělo předcházet
jakémukoliv pokročilejšímu přístupu pro analýzu dat.
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6. Modelový případ ...................................
Obrázek 6.1 představuje roční odběrový diagram modelového zákazníka.

Obrázek 6.1: Roční odběrový diagram

Příkon ve sledovaném období nabývá hodnot od 0 kW po maximum 731 kW.
Patrný je také nárůst příkonu v letním období oproti zbytku roku. Dá se
proto předpokládat, že v odběrném místě (OM) jsou instalována elektrická
vzduchotechnická zařízení pro chlazení vzduchu. Naměřené maximum příkonu
nastalo 11.7.2016, tedy v nejteplejší den roku 2016. [CHM18]

Současně lze také usuzovat, že společnost nevyužívá elektrické spotřebiče k
vytápění. Příkon OM je v průběhu otopného období vyrovnaný, dle prvotní
analýzy nezávislý na venkovní teplotě. Vytápění tak může být realizováno
vlastní kotelnou na jiná paliva, nebo ze systému centrálního zásobování teplem.

Z průběhu příkonů je dále možné usuzovat, že v prvních 14 dnech měsíce
srpna vyhlásila společnost celozávodní dovolenou. Ta vysvětluje zásadní pokles
příkonu. V tomto období byla naměřena i minimální hodnota příkonu - 0 kW.
Ta dle mého názoru neodpovídá skutečnému minimálnímu příkonu. Ten se
pohybuje kolem 100 kW, jak je patrné z dalších dnů celozávodní dovolené. Je
však možné, v tomto období mohla kupříkladu probíhat oprava, rekonstrukce
na měřícím zařízení, či mohlo dojít ke krátkému odpojení OM.

Z měsíčního odběrového diagramu za měsíc březen (obrázek 6.2) je zřejmý
týdenní charakter výroby. Jako pracovní dny je možné identifikovat pondělí
až pátek.

Patrný je také markantní pokles příkonu 28.3.2016, tedy během státního
svátku - Velikonoční pondělí. Velmi podobný pokles příkonu nastává dle
diagramu během každého státního svátku.

V porovnání s nimi je víkendová spotřeba téměř 3krát vyšší. Lze tedy
předpokládat, že během víkendových dnů jsou některá zařízení stále v provozu.
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Obrázek 6.2: Měsíční odběrový diagram

Obrázek 6.3: Denní odběrový diagram

Z denního odběrového diagramu (obrázek 6.3), zde 2.3.2016, lze stanovit
pracovní dobu podniku od 6:00 do 16:00. Znatelné jsou také dvě špičky. První
ranní nastává kolem 10. hodiny, druhá odpolední kolem 14. hodiny.

6.2 Analýza potenciálu odběratele

V této části práce bude provedena analýza potenciálu modelového zákazníka
účastnit se služby DR. Ke stanovení technického potenciálu budou využity
tři výpočetní modely analyzované v předchozí kapitole této práce.

Výpočty prvních dvou z nich (S3C Toolkit a Komerční software) byly
prováděny v programu Excel a jsou součástí přílohy této práce. Výpočet po-
slední metodou (Inovativní metoda) byl prováděn pomocí vlastního programu
implementovaného v jazyce Python, který je také součástí této práce.
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6. Modelový případ ...................................
6.2.1 S3C Toolkit

Prvním softwarem použitým pro hodnocení modelového zákazníka je bez-
platný S3C Toolkit.

Vstupní parametry

Dle analýzy tohoto softwaru provedené v předchozí kapitole této práce je
program schopen pracovat s různými skupinami vstupních parametrů. Od míry
podrobnosti vstupů se odvíjí také přesnost stanovení výsledného potenciálu.

Vzhledem k dostupnosti odběrového diagramu zákazníka byl zvolen postup
výpočtu umožňující zadání těchto hodnot.

Odběrový diagram odběratele je do programu možné zadat výhradně ve
formátu 15minutových hodnot příkonu zákazníka za období 35 dnů (začí-
najícího pondělím - vyžadováno pravděpodobně výhradně z důvodu lepšího
zobrazení v grafu).

Vzhledem k tomu, že pro daného zákazníka jsou známé pouze střední
hodinové hodnoty příkonu, byl zaveden zjednodušující předpoklad: čtyři 15mi-
nutové hodnoty příkonu v rámci jedné hodiny jsou stejné, rovny skutečnému
vstupu - hodinovému příkonu. Z důvodu nedostatečného rozlišení vstupních
dat tak nebude plně využit potenciál výpočetního softwaru.

Jako vstupní parametry výpočtu byly využity hodnoty příkonu za 35 dní
od pondělí 4.1.2016 (tj. 3360 15minutových hodnot).

Výsledky

S3C Toolkit pro zadané vstupní parametry stanovil schopnost odběratele
snížit svůj maximální špičkový příkon o 12 %. Pro maximální špičkový příkon
v uvažovaném období (501 kW) z toho vyplývá, že zákazník nikdy nepřesáhne
příkon 441 kW. Potenciál zákazníka účastnit se služby DR je tedy variabilní,
maximální hodnoty dosahuje ve špičkách a činní 60 kW.

Obrázek 6.4: Graf závislosti příkonu zákazníka na čase - Výsledek metody S3C
Toolkit
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6.2.2 Komerční software

Stejná data byla analyzována také za pomoci komerčního softwaru. V před-
chozí kapitole provedená analýza tohoto softwaru posloužila k identifikaci
pravděpodobné podoby použitého algoritmu. Ten byl následně implementován
v prostředí Excel a použit pro hodnocení modelového zákazníka.

Vstupní parametry

Vstupními parametry pro výpočet potenciálu zákazníka účastnit se služby
DR byly stejně jako v ostatních případech hodinové příkony v odběrném
místě (8784 hodinových hodnot za přestupný rok 2016).

Jak již bylo popsáno v kapitole 5.2.2, pro výpočet byly využity všechny
hodnoty kromě víkendových.

Výsledky

Výsledkem výpočtu bylo pro každou hodinu (1-24) určení popisných charakte-
ristik minimum, maximum, medián a 5% kvantil (základní zatížení). Příklad
pro vybrané hodiny je uveden v tabulce 6.1

Hodina 1 4 7 10 13 16 19 22 24
MIN [kW] 45 44 75 43 41 41 45 44 46
MAX [kW] 557 532 578 731 717 661 639 540 513
Medián [kW] 389 377 433 465 458 412 410 391 384
Základní zatížení [kW] 160 161 228 277 271 246 248 237 214

Tabulka 6.1: Tabulka popisných charakteristik pro vybrané hodiny

Ze stanovených charakteristik byl vypočten potenciál zákazníka účastnit
se služby DR v jednotlivých čtyřhodinových intervalech a stanoven celkový
maximální potenciál. Ten je dle komerčního softwaru 272 kW.

Grafické zobrazení výstupů výpočtu včetně stanovení potenciálů v jednotli-
vých časových intervalech je pro přehlednost uvedeno na obrázku 6.5.

Obrázek 6.5: Výsledná grafická reprezentace potenciálu - komerční software
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6.2.3 Inovativní model

Potenciál modelového zákazníka participovat ve službě DR byl analyzován
také za pomoci třetího z představených algoritmů - inovativního modelu.

Algoritmus výpočtu potenciálu DR byl implementován v jazyce Python
a je nahrán v příloze této práce (DR_evaluation_tool.py). Zdrojový kód
programu je také uveden v příloze C.

Vstupní parametry

Vstupními parametry pro výpočet potenciálu pomocí inovativního modelu
jsou hodinové hodnoty příkonu za jeden kalendářní rok a dále velikost mezí
T1 a T2 pro výpočet algoritmu Canopy.

Hodnoty příkonu
V rámci výpočtu je na hodinové hodnoty příkonu OM nahlíženo jako na

soubor objektů. Konkrétně na soubor 366 objektů, každý pro jeden den
ve sledovaném intervalu, každý obsahující 24 znaků (hodinových hodnot
příkonu).

Zdrojový soubor obsahující informace o změřené velikosti příkonu během
roku musí být pro správnou funkci algoritmu ve formátu .xlsx programu Excel.
Data musí být uspořádána do matice m x n, kde m je počet dnů a n je počet
hodin. V případě přestupného roku 2016 tedy matice o rozměrech 366 x 24.
Jednotlivé řádky přestavují dny (objekty) a sloupce hodiny (znaky).

Při vytváření této matice je nutné provést předzpracování dnů, ve kterých
dochází ke změně času. Ty se vyznačují oproti klasickým dnům rozdílnou
délkou - 23 a 25 hodin. Pro správnou funkci algoritmu jsou však vyžadovány
objekty o 24 znacích.

Předzpracování bylo provedeno tak, že v případě 23hodinového dne byla
chybějící hodnota příkonu nahrazena průměrem předcházející a následující
hodnoty. U 25hodinového dne byla první ze dvou hodnot příkonů naměřených
ve 2:00 odstraněna. Vzhledem k tomu, že tyto úpravy nastaly v nočních
hodinách, je jimi způsobená nepřesnost zanedbatelná.

Určení mezí T1 a T2
Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole zabývající se teoretickým popisem

algoritmu Canopy, neexistuje jednoznačně správný postup pro určení velikosti
mezi T1 a T2. V praxi používaným přístupem je například odhad velikosti mezí
na základě znalosti výsledného počtu shluků při použití známých testovacích
dat.

Druhým způsobem je stanovení mezí pomocí grafického zobrazení dat.
Z analýzy vzájemné polohy objektů ve dvourozměrném prostoru je možné
identifikovat pravděpodobné množství a rozložení shluků. Pomocí citlivostní
analýzy parametru T2 je následně možné stanovit takovou hodnotu T2, pro
kterou bude výsledkem algoritmu Canopy požadované množství canopů.

Parametr T1 je v případě zde použité aplikace algoritmu irelevantní. Určuje
totiž pouze, do jaké míry se budou jednotlivé canopy překrývat. Neovlivňuje
však požadované výsledné hodnoty - počet canopů a souřadnice centroidů.
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Sledované objekty v případě hodinových příkonů OM mají 24 znaků. Pro
správnou grafickou analýzu vzájemných vztahů objektu by proto bylo potřeba
soubor dat zobrazit v 24rozměrném prostoru. To však není možné.

Pro účely analýzy byly proto provedeny dvourozměrné řezy rovinou někte-
rých význačných hodin, jak byly identifikovány v kapitole 6.1.1. Na obrázku
6.6 se jedná o řez 5. a 10. hodinou, tj. hodinou před začátkem pracovní doby
a první ranní špičkou příkonu a dále řez 10. a 21. hodinou, tedy obdobím 1.
ranní špičky a večerní hodinou. Na grafech jsou modře vyznačeny jednotlivé
objekty, růžově návrh rozdělení do shluků.

Obrázek 6.6: Řez souborem objektů rovinou 5. a 10. hodiny

Obrázek 6.7: Řez souborem objektů rovinou 10. a 21. hodiny

Na základě dvou uvedených grafů lze usuzovat, že objekty je vhodné rozdělit
do přibližně 6 shluků.
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6. Modelový případ ...................................
Výpočet

Výpočet inovativní metodou se sestává z několika význačných navazujících
operací. Tato podkapitola je proto věnována prezentaci mezivýsledků výpočtu.

Po nahrání zdrojového souboru dat do programu je automaticky provedena
citlivostní analýza závislosti počtu canopů (výsledek Canopy před shlukové
analýzy) na mezním parametru T2. Zkoumaný interval T2 je 〈300, 700〉 kW
s krokem 50 kW. Pro požadovanou hodnotu 6 canopů byl zvolen parametr
T2 = 550 kW.

Následně je provedena Canopy před shluková analýza. Uživatel je progra-
mem požádán o zadání velikosti parametrů T1 s T2. V provedeném výpočtu
byly zvoleny tyto hodnoty T1 = 1100 kW, T2 = 550 kW. Hodnota T2 tedy
byla zvolena v souladu s výsledky citlivostní analýzy. Parametr T1 byl zvolen
jako dvojnásobek T2. Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, parametr
T1 je pro požadované výsledky irelevantní. Algoritmus povede ke stejným
závěrům nezávisle na volbě T1, při zachování definiční podmínky T1 > T2.

Canopy algoritmus rozdělí vstupní data - objekty do 6 canopů. Ty jsou
reprezentovány svými centroidy. Denní odběrový diagram těchto centroidů je
pro přehlednost vyobrazen na obrázku 6.8.

Obrázek 6.8: Denní odběrový diagram centroidů určených Canopy algoritmem

Počet canopů a souřadnice centroidů jsou následně využity jako vstupní
údaje pro K-means shlukovou analýzu. Jejím cílem je finálně rozdělit zkoumané
objekty do shluků dle vzájemné podobnosti.

Denní diagramy jednotlivých objektů rozdělené do shluků jsou uvedena na

52



............................. 6.2. Analýza potenciálu odběratele

obrázku 6.9. Černou barvou jsou vyznačeny centroidy jednotlivých shluků.

(a) : Shluk č. 1 (b) : Shluk č. 2

(c) : Shluk č. 3 (d) : Shluk č. 4

(e) : Shluk č. 5 (f) : Shluk č. 6

Obrázek 6.9: Denní odběrový diagram jednotlivých shluků. Tučně je vyznačen
centroid.

Výsledky

Hodinové průběhy příkonů jednotlivých centroidů nalezených metodou K-
means byly následně analyzovány.Výsledky jsou shrnuty v tabulce 6.2.

Za reprezentativní shluk je možné označit pouze ten, který se sestává
z nejméně 30 objektů. Z tohoto hlediska je pro službu DR vhodný pouze
4. shluk, tedy konkrétně 62 dní v roce. V nich odběrový diagram vykazuje
vhodný průběh s dvěma peaky a maximálním dosažitelných potenciálem
186 kW.
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Shluk Počet objektů Typ Potenciál
- - - kW
1 26 Bez špiček 0
2 24 Hladký 0
3 182 Hladký 0
4 62 Bimodální 186
5 12 Bimodální 281
6 60 Hladký 0

Tabulka 6.2: Tabulka charakteristik jednotlivých shluků

Tento shluk obsahuje dny z období 5.4. až 16.9., tedy z období se zvýšenou
spotřebou elektřiny, jak bylo identifikováno v úvodu této kapitoly. Téměř
rovnoměrně jsou zastoupeny všechny dny pracovního týdne.

6.2.4 Srovnání technického potenciálu

Potenciál modelového zákazníka, strojírenské společnosti ve středních Čechách,
byl v této práci hodnocen za pomoci třech rozdílných metod. Ty byly nejprve
teoreticky analyzovány v kapitole 5, následně aplikovány na modelového
odběratele v kapitole 6.

Vzhledem ke zcela rozdílným koncepcím dospěly zmíněné metody při ana-
lýze téhož odběratele k různým výsledkům. Ty jsou pro přehlednost shrnuty
v tabulce 6.3.

Metoda Ppot nd,akt

[kW] [-]
S3C Toolkit 60 366
Komerční model 272 366
Inovativní model 186 62

Tabulka 6.3: Srovnání maximálního potenciálu dle modelů

V ní jsou pro každý z modelů uvedeny dva parametry:
Ppot: maximální hodnota potenciálu zákazníka participovat ve službě DR
[kW],
nd,akt: maximální počet dní, ve kterých může být služba DR u zákazníka v
roce 2016 aktivována [-].

Nejvyšší hodnota maximálního potenciálu byla stanovena komerčním soft-
warem. Ten, jak již bylo diskutováno v kapitole 5.4, zavádí značně optimistické
předpoklady pro svůj výpočet. Na první pohled příznivě vysoká hodnota
potenciálu je oproti reálnému stavu nadhodnocena.

Nejnižší maximální potenciál byl určen pomocí S3C Toolkit. Tento nástroj
předpokládá využití DR pro účely eliminace výrazných špiček příkonu, vyhla-
zení odběrového diagramu. Ze své podstaty tedy vede k malému potenciálu,
který může být využit vícekrát denně. Jak bylo popsáno v kapitole 5.4, toto
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využití není vhodné pro nejběžnější typ explicitního DR.
Maximální potenciál hodnoceného zákazníka dle inovativního modelu na-

bývá hodnoty 186 kW. Současně může být služba DR využívána jen v někte-
rých dnech. Celkový efekt služby je tak v porovnání s výsledky předchozích
modelů omezený, avšak nejvíce odpovídá skutečné hodnotě.

186 kW je relativně malý potenciál pro aplikaci této služby. Mezní hodnota,
od které je vhodné službu u zákazníka zavést, záleží na nastavení obchodního
modelu daného agregátora. Lepší představu o skutečné aplikovatelnosti je
možné získat z ekonomického hodnocení.

6.3 Ekonomické hodnocení DR potenciálu

Technický potenciál stanovený v předchozí kapitole jednotlivými modely není
ze své podstaty vhodný pro ekonomické hodnocení, jak bylo detailně popsáno v
5.1. Neobsahuje totiž některé informace, například možnou frekvenci aktivací.
K těmto účelům je vhodné využít přesnější potenciál smluvní.

Pro zpřesnění výpočtu bude předpokládáno, že odběratel je ochoten účastnit
se služby DR pouze v době své špičky příkonu. V případě komerčního a
inovativního modelu tedy nejvýše jednou denně. SC3 Toolkit ve svém výpočtu
v podstatě definuje období špičky sám, bude tedy využita tato definice.

Hodnocení bude provedeno z pohledu agregátora - subjektu zúčtování,
který vykupuje služby DR od zákazníka za účelem minimalizace své odchylky.

Nutnou podmínkou výpočtu je znalost odchylky subjektu zúčtování v každé
hodině roku. Tato informace je nicméně neveřejná. Z tohoto důvodu bude
hodnocení provedeno z pohledu fiktivního agregátora, jehož odchylka má
vždy stejnou polaritu jako systémová odchylka a co do velikosti nabývá jedné
desetiny této hodnoty.

Předpoklad stejné polarity odchylky subjektu zúčtování a systémové od-
chylky představuje velmi optimistický odhad skutečnosti. Platí totiž, že v
době nedostatku energie v ES (záporná SyO), odebírá agregátor více elektřiny,
než bylo sjednáno. S velkou pravděpodobností tedy u něj existuje potenciál
pro potřebné snížení příkonu, čímž pomůže stabilizovat ES. Naopak, když je
ES v přebytku (kladná SyO), odebírá odběratel méně než bylo sjednáno. Jeho
potenciál snížit příkon je tak pravděpodobně malý a současně pro soustavu
nepotřebný.

Kdyby tento předpoklad neplatil, mohla by dojít například k případu, kdy
SyO < 0 a OSZ > 0. V tomto případě by byl nedostatek elektrické energie v
elektrizační soustavě, agregátor by však již odebíral méně, něž sjednal. Jeho
potenciál na další snižování příkonu by byl s největší pravděpodobností značně
omezený.

Příkladem reálného subjektu, jehož odchylka je v úzké vazbě se SyO, by v
České republice mohla být společnost ČEZ Prodej, a.s. Vzhledem ke svému
významnému postavení na energetickém trhu se lze domnívat, že odchylka
této společnosti bude značným způsobem určovat SyO.

Přes výše zavedené zjednodušení je představený postup výpočtu obecně
platný. Při znalosti reálného ročního průběhu odchylky jej lze aplikovat na
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libovolný subjektu zúčtování.

Efektivita využití explicitní služby DR je v praxi také limitována schopností
agregátora predikovat velikost své a systémové odchylky v následující obchodní
hodině. Žádost o změnu příkonu v rámci programu DR musí totiž agregátor
odesílat svým zákazníkům s dostatečným předstihem. Podstupuje tak riziko
nesprávné predikce odchylky.

Hodnocení modelového odběratele bude provedeno za období od 1.1.2016
do 31.12.2016. Výpočty jsou prováděny v cenách roku 2016.

6.3.1 Postup ekonomického hodnocení

Na základě velikosti systémové odchylky a zúčtovací ceny odchylky pro
jednotlivé hodiny roku 2016 [OTE16] bylo provedeno ekonomické hodnocení
potenciálu zákazníka dle dříve představených modelů.

Pro každou hodinu roku bylo určeno zda bude služba DR u zákazníka
aktivována a v jaké výši.

SC3 Toolkit

S3C Toolkit stanovil potenciál zákazníka participovat ve službě DR, jako
schopnost snížit svůj stávající špičkový příkon na hodnotu 441 kW .

Služba DR byla u hodnoceného zákazníka aktivována v každé obchodní
hodině při současném splnění dvou podmínek: pokud byla systémová odchylka
záporná a současně pokud by bez aktivace služby DR došlo k překročení nově
stanoveného maxima příkonu.

Následně byla stanovena velikost takto vyvolaného snížení odchylky SZ v
dané hodině:

Epot,h = min(−OSZ,h; (Ph − PDR,h) · 1h) (6.1)

, kde:
Epot,h : je snížení odchylky SZ v dané hodině [MWh],
OSZ,h: je odchylka SZ v dané hodině [MWh],
Ph − PDR,h: je rozdíl mezi příkon odběratele bez a s aktivací DR v dané
hodině [MW].

Snížení odchylky bylo finančně ohodnoceno dle zúčtovací ceny platné pro
danou hodinu.

Komerční software

Maximální technický potenciál zákazníka byl na základě analýzy komerčním
softwarem stanoven ve výši 272 kW.

Služba DR může být u zákazníka aktivována nejvýše jednou denně, a to
v období špičky příkonu mezi 9. a 12. hodinou. Aktivace proběhne v první
hodině ve sledovaném intervalu, ve kterém je systémová odchylka záporná.

Velikost snížení odchylky vyvolaného službou DR bylo stanoveno:

Epot,h = min(−OSZ,h;Ph · 1h;Ppot · 1h) (6.2)
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, kde:
Epot,h : je snížení odchylky SZ v dané hodině [MWh],
OSZ,h: je odchylka SZ v dané hodině [MWh],
Ph: je příkon odběratele v dané hodině [MW],
Ppot: je potenciál odběratele stanovený komerčním softwarem [MW],

Z logiky výpočtu stanovení potenciálu komerčním softwarem musí být ve
vzorci 6.3 hodnota Ph. V některých dnech je určený potenciál vyšší, než
skutečný příkon odběratele.

Inovativní model

Na základě analýzy odběratele provedené za pomoci dříve představeného
inovativního modelu bylo identifikováno 62 dní s potenciálem participovat ve
službě DR. Maximální dosažitelný potenciál v těchto dnech je 186 kW.

Služba DR byla aktivována v každém z těchto dní, pokud v době odběrové
špičky byla záporná systémová odchylka.

Velikost snížení odchylky je poté ve zmíněných dnech možné určit takto:

Epot,h = min(−OSZ,h;Ph · 1h;Ppot · 1h) (6.3)

, kde:
Epot,h : je snížení odchylky SZ v dané hodině [MWh],
OSZ,h: je odchylka SZ v dané hodině [MWh],
Ph: je příkon odběratele v dané hodině [MW],
Ppot: je potenciál odběratele stanovený inovativním modelem [MW],

6.3.2 Srovnání ekonomických výsledků

Podstatné rozdíly v jednotlivých analyzovaných modelech se zásadně projevily
při ekonomickém hodnocení.

Srovnání ekonomických výsledků hodnocených modelů je pro přehlednost
uvedeno v tabulce 6.4. V něm jsou pro každý z modelů uvedeny tři parametry:
Epot: celkové množství energie regulované na základě služby DR [MWh],
nakt: počet aktivací služby DR za rok 2016 [-],
IN : celkové příjmy plynoucí ze snížení odchylky SZ [Kč].

Metoda Epot nakt IN
[MWh] [-] [Kč]

S3C Toolkit 56,3 988 171 600
Komerční model 58,7 226 157 700
Inovativní model 7,3 41 18 900

Tabulka 6.4: Srovnání ekonomického hodnocení modelů

Ekonomické výsledky odpovídají očekávání. Na základě závěrů S3C Toolkit
je služba DR aktivována velmi často k malé regulaci příkonu. Jak bylo
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diskutováno v kapitole 5.4, příliš častá aktivace služby není v nejběžnější
obchodní variantě (explicitní domluva každé aktivace zúčastněnými stranami)
vhodná, a tedy i reálná. Při využití automatického mechanismu spínání
spotřebičů tento přístup dává smysl.

Komerční model předpokládá také značně vysoký počet aktivací - ve více
než 60 % dnů roku 2016. Vzhledem k velkému uvažovanému potenciálu je i
příjem plynoucí z účasti značný.

Na základě závěrů inovativního modelu bude služba DR u zákazníka akti-
vována jen 41krát za rok, tomu odpovídají i nejnižší příjmy z hodnocených
variant. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento přístup definuje pouze 62
dnů vhodných pro aktivaci služby.

Nicméně skutečnost, že je výpočet prováděn jen pro relativně malou skupinu
vhodný dnů, představuje hlavní výhodu inovativního modelu. Díky ní se
stanovená hodnota potenciálu potažmo příjmů plynoucích z aktivace služby
DR nejvíce blíží skutečné hodnotě.

Lze proto očekávat, že příjmy agregátora plynoucí z cíleného řízení spotřeby
modelového zákazníka se ve skutečnosti budou blížit hodnotě 18 900 Kč/rok.
Tato hodnota je velmi malá. Vzhledem k investiční náročnosti instalace smart
meteru, není zákazník vhodný pro aplikaci DR.. Potenciál modelového odběratele, strojírenské společnosti ve středních

Čechách, byl analyzován za pomoci tří uvažovaných metod. Zjištění tech-
nický potenciál se u jednotlivých metod zásadně lišil. To bylo způsobeno
jinou filosofií výpočtu. Konkrétní rozdíly byly detailně analyzovány.
V závěru kapitoly bylo provedeno ekonomické hodnocení těchto potenci-
álu.
Z představených modelů se nejblíže reálné hodnotě blíží třetí, tzv. inova-
tivní model. Analyzovaný potenciál zákazníka je značně malý, a proto
pro službu DR nevhodný.
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Kapitola 7
Závěr

Sektor výroby a spotřeby elektrické energie prošel v posledních 60 letech
zásadní proměnou. Charakterizována je přechodem od vertikálního k horizon-
tálnímu systému, liberalizací trhu, rozvojem obnovitelných zdrojů.

V tomto dynamicky se vyvíjejícím prostředí vyvstala pro energetické spo-
lečnosti potřeba zásadně diverzifikovat zdroje svých příjmů, například posky-
továním energetických služeb.

Předmětem této práce je služba Demand Response - program motivující
konečného odběratele změnit na žádost agregátora v nadcházejícím časovém
intervalu svojí plánovanou spotřebu. Podmínkou služby je instalace smart
meterů.

Rozvoj této služby je silně podporován Evropskou unií, která v ní spatřuje
vhodný způsob zajištění výkonové rovnováhy v době narůstajícího vlivu
intermitentních obnovitelných zdrojů.

Nutnou podmínkou zavádění této služby u odběratele je provedení prvotní
analýzy velikosti potenciálu zákazníka. Tedy množství příkonu, který bude
možné pro účely Demand Response regulovat. Tato analýza musí být reali-
zovatelná v širokém měřítku, na základě běžně dostupných dat (historické
informace o spotřebě, údaje o počasí). Slouží k prvotní segmentaci zákazníků.

Příliš malý potenciál může být, vzhledem k přetrvávající investiční nároč-
nosti smart meterů, limitujícím faktorem pro zapojení odběratele do této
služby.

Na základě dostupných informací byla provedena detailní analýza dvou
existujících modelů na určení technického potenciálu odběratele.. Výpočetní algoritmus nástroje S3C Toolkit je založen výhradně na em-

piricky získaných datech od odběratelů, kteří již službu v minulosti
využívaly. Velikost odhadnutého potenciálu je velmi malá, regulace je
však dle tohoto modelu u zákazníka možná poměrně často.
Model tak není vhodný pro nejčastěji využívanou formu explicitní služby
DR..Druhý analyzovaný nástroj byl komerční software vyvinutý jedním z
největších evropských agregátorů. Vzhledem k charakteru programu byla
analýza výpočetního mechanismu provedena na základě zkoumání čtyř
souborů vstupních dat a jim odpovídajících výstupů.
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Potenciál zákazníka je stanoven na základě statistické analýzy historic-
kých dat. Ačkoliv software na první pohled působí expertním dojmem,
byly v této práci identifikovány některé koncepční chyby tohoto nástroje.

Představen byl také model založený na několika vědeckých pracích. Jeho
implementace byla provedena v jazyce Python a je součástí této práce.. Tzv. Inovativní model stanovuje potenciál odběratele participovat ve

službě DR na základě metod data miningu. Jednotlivé dny historické
spotřeby jsou za pomoci Canopy a K-means shlukové analýzy rozděleny
do charakteristických shluků.
Pro participaci ve službě jsou vybrány jen ty shluky, které obsahují
alespoň 30 dní a jejichž dny vykazují vhodné parametry - dny s výraznou
denní špičkou příkonu. Tímto způsobem jsou ze souboru uvažovaných dnů
vyřazeny dny nevhodné pro službu DR - víkendy, celozávodní dovolené,
opravy, poruchy. Žádný z dříve představených modelů všechny tyto
faktory nezohledňuje.
Potenciál v každé hodině je určen jako rozdíl mezi aktuálním příkonem
a definovaným základním zatížením.
Tento model vede k nejnižším výsledným hodnotám, avšak představuje
ze třech analyzovaných modelů nejlepší odhad skutečného potenciálu
odběratele.
Slabinou tohoto nástroje je nejednoznačnost určení mezi T1 a T2 pro zmí-
něný Canopy algoritmus. Správné zvolení těchto parametrů je podmíněno
hlubším porozumění spotřebního chování odběratele.

Potenciál modelového odběratele, strojírenské společnosti ve středních
Čechách, byl následně analyzován za pomoci všech zmíněných modelů.

Z pohledu agregátora, subjektu zúčtování, který využívá regulace svých
odběratelů ke snížení své odchylky, bylo provedena také ekonomická analýza.
Výsledky jsou pro přehlednost opětovně uvedeny v tabulce 7.1.

Metoda Epot nakt IN
[MWh] [-] [Kč]

S3C Toolkit 56,3 988 171 600
Komerční model 58,7 226 157 700
Inovativní model 7,3 41 18 900

Tabulka 7.1: Srovnání ekonomického hodnocení modelů

V ní jsou pro každý z modelů uvedeny tři parametry:
Epot: celkové množství energie regulované na základě služby DR [MWh],
nakt: počet aktivací služby DR za rok 2016 [-],
IN : celkové příjmy plynoucí ze snížení odchylky SZ [Kč].

Jak bylo diskutováno v poslední kapitole této práce, je zřejmé, že poten-
ciál hodnoceného odběratele participovat ve službě Demand Response je
nejpřesněji odhadnut pomocí inovativního modelu. Malé příjmy plynoucí z
participace indikují, že odběratel není vhodný pro aplikaci služby DR.
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Příloha A
Použité zkratky

B2B - Business-to-business
B2C - Business-to-consumer
ČR - Česká republika
DR - Demand Response
DSM - Demand Side Management
EPC - Energy Performance Contracting
ERÚ - Energetický regulační úřad
ES ČR - Elektrizační soustava České republiky
ESCO - Energy Service Company
EU - Evropská unie
EUR - Euro
HDO - Hromadné dálkové ovládání
MOO - Maloodběr domácnost
MOP - Maloodběr podnikatel
OM - Odběrné místo
OZE - Obnovitelné zdroje energie
SEK - Státní energetická koncepce
SME - Malé a střední podniky
SNL - Schnell abschaltbaren Lasten
SOL - Sofort abschaltbare Lasten
STOR - Short term operating reserve
TUV - Teplá užitková voda
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