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Žádost o spolupráci na rozhraní LDS/DS při poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, 

a.s. Poskytovateli služeb výkonové rovnováhy připojenými k LDS 

Provozovatel lokální distribuční soustavy (žadatel): 

Právnická osoba:  

Sídlo:  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………sp. zn. 

IČO:  

DIČ:  

Zastoupena: 

Adresa pro zasílání korespondence:  

Datová schránka:  

 

Zmocněnci Provozovatele LDS: 

Kontakt na zmocněnce Provozovatele LDS pro smluvní jednání 

- Jméno 

- E-mail 

- Telefon 

- Prioritní forma komunikace určena u kontaktu na zmocněnce PDS 

Kontakt na zmocněnce Provozovatele LDS pro technická jednání 

- Jméno 

- E-mail 

- Telefon 

- Prioritní forma komunikace určena u kontaktu na zmocněnce PDS 

 

1. Údaje se smlouvy o připojení LDS k distribuční soustavě: 

      EAN předávacího místa LDS:  

      Číslo sítě: 

      Napěťová hladina:              kV 

      SJZ stanice: 

      Číslo vedení: 

      Rezervovaný výkon předávacího místa LDS: …………MW 

      Rezervovaný příkon předávacího místa LDS: …………MW 
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2. Seznam zařízení, jejichž prostřednictvím budou poskytovány Služby: 
(vyplnit pouze relevantní údaje – seznam všech Zařízení pro poskytování Služeb) 

 

Služba bude poskytována jedním výrobním zdrojem/výrobním modulem/zařízením: ano/ne 

 

Název (identifikace zařízení): 

 

Typ zdroje/zdrojů a instalovaný výkon [MW] poskytujících Služby: 

 

 

Název (identifikace zařízení): 

 

Typ spotřebního/spotřebních zařízení a instalovaný výkon [MW] poskytujících Služby: 

 

 

Název (identifikace zařízení): 

 

Instalovaný výkon akumulačního/akumulačních zařízení: -----------MW a 

Kapacita akumulačního zařízení: -----------Ah 

 

 

3. Seznam Služeb (základní parametry): 

(vyplnit pouze relevantní údaje, vždy ke konkrétnímu typu Zařízení) 

 

      Služby výkonové rovnováhy (SVR) 

i. Zálohy pro automatickou regulaci frekvence FCR    .………….MW 

ii. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR+ ….……….MW 

iii. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR- ….……….MW 

iv. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt12,5+ …………..MW 

v. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt5+ …………..MW 

vi. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt12,5- …………..MW 

vii. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt5- …………..MW 

viii. Náhrady pro zálohu poskytnutím sjednané regulační energie RR+  …...……...MW 

ix. Náhrady pro zálohu poskytnutím sjednané regulační energie RR-  ……...…...MW 
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Povinná příloha: Jednopólové silové schéma předávacího místa s LDS s místem měření  

připojené řídící jednotky (měření P, Q, U, I). 

 

Předmětem budoucí smlouvy o spolupráci bude závazek PDS poskytovat Provozovateli LDS ve 

smlouvě specifikované informace o stavu dodávek elektřiny v místě připojení jeho LDS 

k distribuční soustavě PDS za podmínek sjednaných smlouvou o spolupráci a závazek 

Provozovatele LDS poskytovat PDS informace o zařízeních poskytujících služby výkonové 

rovnováhy připojených k LDS v rozsahu a za podmínek sjednaných touto budoucí smlouvou o 

spolupráci. 

Žadatel prohlašuje, že zařízení pro dálkový přenos informací do dispečerského řídícího systému 

provozovatele distribuční soustavy je plně funkční a je v provozu od roku…………….. 

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo plnou funkčnost zařízení pro zajištění 

přenosu informací ověřit jako jednu z podmínek pro vzájemnou spolupráci. 

 

Za Provozovatele LDS: 

V ……………….. dne………………. 

______________________________                            ___________________________ 


