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Realita – žijeme v smart dobe, IMS/SM/SG je tu

https://www.tekiano.com/2017/03/29/tunisie-le-projet-smart-grid-ou-reseau-electricite-intelligent-entrera-en-vigueur-en-2018/

https://www.tekiano.com/2017/03/29/tunisie-le-projet-smart-grid-ou-reseau-electricite-intelligent-entrera-en-vigueur-en-2018/


Trh s energiami

Zdroj "JUDr. et. Ing. Petr Petržílek, Ph.D."—
Transkript prezentace:

http://slideplayer.cz/slide/2856362/

http://slideplayer.cz/slide/2856362/


Trh s energiami

http://oizp.cz/?p=1070&lang=cz

http://oizp.cz/?p=1070&lang=cz


Trh s energiami

http://oenergetice.cz/elektrina/volatilni-nemecky-energeticky-trh-vyzaduje-k-obchodovani-algoritmy/

http://oenergetice.cz/elektrina/volatilni-nemecky-energeticky-trh-vyzaduje-k-obchodovani-algoritmy/


Trh s energiami

http://karierainfo.zoznam.sk/gl/240923/1394229/Uspesni-podnikatelia-radia--Tajomstvo-uspechu-je-v-uchopeni-
prilezitosti#infopanel

http://karierainfo.zoznam.sk/gl/240923/1394229/Uspesni-podnikatelia-radia--Tajomstvo-uspechu-je-v-uchopeni-prilezitosti#infopanel


Trh s energiami
Financie predstavujú hnací motor biznisu. Všetci účastníci trhu s energiami, výrobca elektrickej 
energie, ťažobné spoločnosti, burza, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy, dodávateľ energií, organizátor trhu, regulátor, subjekt zodpovedný za tvorbu 
legislatívy (technická, ekonomická), koncový spotrebiteľ hľadajú benefity a primeraný profit.

Trh s energiami je predovšetkým trh v celej svojej podstate. Každí z účastníkov musí profitovať, 
trh priťahuje investorov, má svoje riziká, je regulovaný, má dopyt a ponuku

Požiadavky dodávateľov a odberateľov na inteligentné siete ako súčasť trhu s energiami môžeme 
označiť zatiaľ za okrajové. Môžeme povedať, že s príchodom nových komunikačných platforiem 
(nie je to len IoT) práve táto skupina vytvorí (a už vytvára) nový segment trhu s výrobkami a hlave 
so službami.



Všetko je napísané v dátach

https://topics.amcham.com.tw/2016/03/taiwans-big-data-challenge/

https://topics.amcham.com.tw/2016/03/taiwans-big-data-challenge/


Dáta sú v zákazníckych systémoch

http://www.itineris.net/umax/customer-service/

http://www.itineris.net/umax/customer-service/


Smart CIS

Moderný zákaznícky systém je predpoklad úspechu podnikania v oblasti dodávok energií. 
Prichádzame k záveru, že kľúčovou vlastnosťou moderných zákazníckych systémov je flexibilná 
komunikácia. Nie len voči satelitným systémom (druhá účtovná kniha, právne kancelárie, ...), ale 
hlavne so zákazníkmi. Moderné zákaznícke systémy musia umožniť online komunikáciu pre účely 
rýchleho zasielania ponúk, inzerovanie služieb a získavanie dát od zákazníkov. 

Rastie dopyt po komunikačných kanáloch medzi zákazníckym systémom dodávateľa energií 
a koncovým odberateľom. Na trhu sa začínajú objavovať mobilné aplikácie a nové druhy služieb, 
ktorých potreba je vyvolaná dodávkou energie. Dodávatelia energií tento trend považujú za významnú 
diferenčnú vlastnosť a konkurenčnú výhodu.



Kam smerujú aktivity dodávateľov energií

https://www.lupa.cz/clanky/innogy-v-cesku-meri-plyn-pomoci-internetu-
veci/?utm_medium=kolotoc&utm_source=root-cz&utm_campaign=innogy-v-cesku-meri-plyn-pomoci-internetu-veci

https://www.lupa.cz/clanky/innogy-v-cesku-meri-plyn-pomoci-internetu-veci/?utm_medium=kolotoc&utm_source=root-cz&utm_campaign=innogy-v-cesku-meri-plyn-pomoci-internetu-veci


Smart e-shop

http://www.mysmartshop.de/elster-rundsteuerempfaenger-lcr-170-fuer-waermepumpen.html

http://www.mysmartshop.de/elster-rundsteuerempfaenger-lcr-170-fuer-waermepumpen.html


Dodávka energií a služieb, mobilné aplikácie

https://www.innogy.sk/web/sk/innogy/aktuality/podporujeme-uzitocne-mobilne-aplikacie

https://www.innogy.sk/web/sk/innogy/aktuality/podporujeme-uzitocne-mobilne-aplikacie


SmartHome

https://www.innogy.sk/web/sk/innogy/aktuality/podporujeme-uzitocne-mobilne-aplikacie

https://www.innogy.sk/web/sk/innogy/aktuality/podporujeme-uzitocne-mobilne-aplikacie


Multiutility, multiregion

http://www.netz-duesseldorf.de/de/unternehmen/unternehmen.php

http://www.netz-duesseldorf.de/de/unternehmen/unternehmen.php


CIS musí reflektovať na spotrebiteľské trendy

Úspory šetrenia energií je súčasť životného štýlu. Je to trend. Možno dôvody nie sú úplne 
technického charakteru. Každopádne je dopyt po zariadeniach a mobilných aplikáciách, ktoré 
podporujú povedomie o šetrení elektrickej energie, plynu, vody. 

Komunikácia a zdieľanie informácií je súčasť nášho života. Je súčasť našich návykov, ktoré 
prenášame do svojich spotrebiteľských preferencií. Nakupovanie cez internet, obchodné portály 
na spotrebný tovar považujeme za samozrejmosť. Môžeme očakávať, že online komunikáciou so 
svojim dodávateľom energií si v budúcnosti vopred výhodne nakúpim elektrinu pre exponované 
obdobie. Alebo v čase dlhodobého nevyužívania nehnuteľnosti ponúknem svoju kapacitu.

Je však komunikácia so zákazníkom bezpečná ? Sú koncepty prevzaté z IT prostredia spĺňajúce 
kritéria na kybernetickú bezpečnosť. Je to príklad, keď trendy zavádzania IMS/SM/SG pomáhajú 
prenášať len v minulosti dostupné technológie koncovým zákazníkom.



CIS - bezpečnosť

http://www.co-met.info/smart-metering/pki-2/

http://www.co-met.info/smart-metering/pki-2/


Nová funkcia CIS. Duplicita s RIS ?

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/technicke-informace/portal-namerenych-dat.html

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/technicke-informace/portal-namerenych-dat.html


CIS - Urban Energy

http://www.geo-en.de/en/

http://www.geo-en.de/en/


Nové druhy služieb z nových druhov dát



Nové služby - dynamické tarify

http://energie21.cz/umozni-dynamicke-tarify-
revoluci-ve-spotrebe-elektriny/

http://energie21.cz/umozni-dynamicke-tarify-revoluci-ve-spotrebe-elektriny/


Nové služby - dynamické tarify

http://energie21.cz/umozni-dynamicke-tarify-revoluci-ve-spotrebe-elektriny/

Ze všech stran slyšíme pojmy jako chytrá energetická síť, smart home a smart metering. Ty vznikají v důsledku modernizace elektráren, 
přenosových a distribučních sítí i samotných domácností a celkové decentralizace energetického odvětví. 

Nyní nastal čas, aby se tato modernizace promítla i do tarifů, které nabízejí jednotliví prodejci energií. Jedna z možností se nazývá 
dynamický tarif, který připravuje společnost E.ON v pilotním projektu. O co se jedná a jaká je úspora pro domácnost? Podle simulací 
pro český trh je možné díky dynamickým tarifům ročně ušetřit stovky až tisíce korun.

Aby člověk mohl využívat výhod dynamických tarifů, musí být do domácnosti nainstalován smart meter (chytrý elektroměr) a ovladač 
pro chytrou domácnost, přes který se ovládají chytré zásuvky, bojler, topení, klimatizace a další zařízení v domácnosti. A jak to funguje 
v praxi? Od operátora dostanete prostřednictvím SMS zprávy informaci, abyste zítra mezi 14. a 16. hodinou snížili spotřebu energií, a 
pokud tak učiníte, operátor přes smart meter zaeviduje vaše snížení spotřeby a následně vás bonifikuje a vy ušetříte. To vše může 
probíhat i na dálku, kdy nejste doma. Záleží jen na úrovni vaší chytré domácnosti.

Druhá varianta je, že se domluvíte při podpisu smlouvy s prodejcem energií na ovlivňování spotřeby energie bez vaší spoluúčasti.
Prodejce totiž přes smart meter a další komponenty to dokáže bez vaší asistence. Samozřejmě bez snížení vašeho komfortu. Nemůže 
se tak stát, že by se vám vypnul elektrický sporák uprostřed příprav na nedělní hostinu. Podobný systém už nyní funguje např. při řízení 
spotřeby elektřiny pro ohřev vody v bojleru prostřednictvím HDO, kdy se cena elektřiny liší pro dobu trvání nízkého a vysokého tarifu.

http://energie21.cz/umozni-dynamicke-tarify-revoluci-ve-spotrebe-elektriny/


Dynamické tarify

https://issuu.com/futuracreative/docs/eon_unor_issuu_2017

Téma dynamických taríf upozorňuje na 
potrebu integrovania akumulácie do 
distribučných aj obchodných systémov.

Téma dynamickej tarifikácie patrí 
obchodníkom.

Distribútor ma rezervovanú kapacitu.

https://issuu.com/futuracreative/docs/eon_unor_issuu_2017


Dynamické tarify len s akumuláciou ?

https://www.viessmann.sk/sk/obytne-budovy/fotovoltaika/systemy-akumulacie-prudu/systemy-akumulacie-prudu.html

https://www.viessmann.sk/sk/obytne-budovy/fotovoltaika/systemy-akumulacie-prudu/systemy-akumulacie-prudu.html


Produkty založené na dynamickej tarifikácii
Môžeme smelo povedať, že sme na začiatku transformácie pohľadu na tradičné odberné 
miesto . Posun vnímania od spotrebiteľa(consumer) k prosumer je evolučný a správny. 

Je isté, že s postupným rozvojom produktov pre malých výrobcov energií bude stúpať význam 
informačných systémov dodávateľov energií – bude preberať funkciu automatickej 
komunikácie a implementovať algoritmy DSR.

Súčasne sa dá s istotou povedať, že bude stúpať podiel automatizovanej komunikácie 
s odberným(pripojovacím) miestom. Presne o tomto je myšlienka SM/SG.

Téma na diskusiu: dynamická tarifikácia nie len pre odber ale aj výrobu elektrickej energie.



Príklad



Riadenie OZE v.s. DSM/DSR

Pripojovacie miesto má osadený HDO prijímač pre riadenie odberu. Obrázok je z Nemecka. 
Riadenie nemusí byť aktívne len v stavoch núdze ako je to v ČR. Inštalovaná FVE je nastavená v
normálnej prevádzke na cca 70% výkonu.

Môže teda „ubrať“ aj „pridať“. V budúcnosti tento koncept v spojení s rolou agregátora vytvorí 
nové služby energetického trhu. Takto postavené dynamické tarify pre malo výrobcov v spojení 
s riadenou akumuláciou môže byť veľmi zaujímavé.

V Nemecku sa tejto téme v spojení s témou energetickej efektívnosti a sebestačnosti venuje 
veľká pozornosť. Nie je to len otázka energiwende. Je to otázka koncepcie rozvoja priemyslu. Bez 
elektrickej energie nie je možná výroba. Malý a stredný priemysel má podstatný podiel na 
ekonomike.



INDUSTRY 4.0
INDUSTRY BUSINESS NETWORK 4.0

http://industry-business-network.org/

http://industry-business-network.org/


IBN, SmartFactory



IBN, SmartFactory



http://oenergetice.cz/energostat/

MACRO v.s. MICRO

http://oenergetice.cz/energostat/


Zhrnutie
1. IMS poskytujú dáta pre nové druhy produktov založených na dynamickej tarifikácii.
2. V zahraničí už existuje trh s novými typmi zariadení a služieb založených na obojsmernej 

komunikácii dodávateľa energií s kombinovaným miestom odberu a dodávky.
3. Dodávateľ energií využíva pre komunikáciu so svojim zákazníkom internet, mobilné 

aplikácie a technológiu IoT.
4. Zákaznícky systém sa stáva dôležitým úložiskom dát a platformou pre automatickú 

komunikáciu s novou generáciou inteligentných zariadení v priemyselnom segmente.
5. Podporme dodávateľov energií v rozhodovaní pri tvorbe obchodných stratégií zameraných 

na priemyselný segment v rámci iniciatívy INDUSTRY 4.0
6. Zákaznícky systém dodávateľa energií má nového partnera – inteligentný výrobný celok.
7. Nové druhy služieb založených na aktívnom zapojení malých a stredných priemyselnej 

podnikov sú príležitosť pre rozvoj energetického trhu.
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