
Energetická sekce CACIO 

V roce 2014 skupina IT a non IT odborníků z energetických firem navázala na svoji předchozí činnost a 

dokončila několik dokumentů z oblasti budoucí architektury ICT v energetice. Pracovní dokument prošel 

oponenturou analytických firem (Gartner, IDC). Byl vytvořen dokument (viz obázek xx) vyjadřující hlavní 

změny v architektuře v závislosti na čase a událostech, které je budou iniciovat.  

Výsledky práce sekce byly prezentovány na konferenci CCC v září 2014 v Brně (viz fotografie).  

Dalším tématem, které se členové sekce rozhodli projednávat je oblast sdílení, výměny dat v energetice. 

Zde je hlavním driverem legislativa jak EU tak ČR. Fungování trhů s energiemi, integrace přenosových sítí, 

zvyšování počtu obchodníků nabízejících energie koncovým zákazníkům, podpora obnovitelných druhů 

energie, unbundling si vyžadují výměnu, sdílení, publikování, reportování nesmírného objemu údajů a 

jsou a dále budou podstatnou aktivitou ICT útvarů v energetice. 
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Hlavní závěry jsme shrnuli takto:  

Energetika 

Cena elektřiny 

V koncových cenách elektřiny roste podíl fixní částky a obchod má proto menší prostor k ziskům. 

Mimotržní rozhodnutí – zejména dotace na podporu obnovitelných zdrojů a povolenky - narušují trh, 

čímž nepřímo zvyšují náklady na přenos a distribuci, tj. fixní část ceny. Další očekávané investice 

do smartgridu, obnovitelných zdrojů, a do rezervních výrobních kapacit opět zvyšují náklady na přenos a 

distribuci. Tržní cena silové elektřiny klesá, nicméně v našem světě ceny neklesají trvale a nejen proto 

cena elektřiny dlouhodobě poroste. 

Měření 

Objevují se situace, kdy se některé toky elektřiny neměří. Takový stav by vedl k problémům, protože bez 

měření všech výrobních zdrojů a veškeré spotřeby nelze energetiku (dobře) řídit. Proto je třeba důsledně 

zavést Smart Metering nových menších zdrojů, ostrovů a nových významných spotřeb (např. dotované 

elektromobily). Vzhledem k tomu může být instalace Smart meteringu geograficky roztříštěná. 



 

Přenosová síť 

Mezinárodní obchod bude vyžadovat užší spolupráci přenosových sítí, jejich další rozvoj a investice. 

Nicméně jednotná mezistátní přenosová síť nebo její budování je dnes utopií.  

 

Distribuce 

Společná obsluha distribuce a obchodu se bude oddělovat. Lze očekávat vznik lokálních distribucí stejně 

jako jejich zánik. Bilance lokální výroby a spotřeby na území bude vyžadovat nové činnosti distributora. 

Distribuce je vlastník měření a dalších údajů o odběratelích, které musí poskytovat obchodníkům a časem 

i odběratelům real time online (přes IP protokol). 

 

 

Spotřeba 

Spotřeba elektrické energie celkově poroste, ale derivace růstu spotřeby může být jiná než derivace 

růstu ceny elektřiny. Samovýroba domácností nebo podniků nesníží celkovou spotřebu. 

 

Energetické zdroje 

V této oblasti bude docházet k atomizaci, budou se tvořit výrobní a spotřebitelské ostrovy, což opět 

přinese nové požadavky na měření a také větší požadavky na systémové služby. Vzniklé výrobní ostrovy 

mohou mít silné IT s lepší predikcí a komplexnějším řízením spotřeby, ale zatím mají ostrovy jen omezený 

význam. Samovýroba přinese také nové požadavky na distribuci. Energetickými zdroji mohou být také 

akumulátory v ostrovech nebo jejich zařízení/vybavení – např. elektromobily. 

 

EU regulace 

Evropská regulace je bezzubá, v energetice existuje příliš mnoho národních odlišností a zásadně 

odlišných politik. Nicméně nároky na informace a jejich téměř real time doručování porostou pod vlivem 

prosazování dvou hesel: OPEN DATA a Market Transparency. EU usnesení budou prosazovat SmartGrid. 

 

 

Informační technologie 

 

Provoz přenosových a distribučních sítí 

Nároky na řízení sítí budou narůstat, přičemž jejich technologické systémy již nebudou galvanicky 

odděleny (od ostatních systémů). Otevření systémů přináší naprosto nové požadavky na jejich 

bezpečnost, kterou nebylo třeba dříve řešit. S trendem ostrovů výroby a ostrovů distribuce se změní 

filosofie řízení sítí, což bude mít dopad do systémů. Kromě toho rostou požadavky na asset management 

a predikce v sítích. 

Pokud regulátor začne uznávat nové technologie do nákladů , tak distribuce může masivně 

zainvestovat do SMART technologií, z nichž hodně užitku mohou mít zejména obchodníci. SMART přináší 

potřebu řešit ochranu soukromých nebo osobních údajů (např. kdy je odběrné místo delší dobu bez 

odběru, příklady řešení již v EU existují). ICT distribuce bude schopna analyzovat chování odběratelů a 

lépe predikovat (tyto údaje bude také sdílet s obchodníky v míře, která ještě není stanovena). 



Billing distribuce bude stále více oddělen; distribuce pak může mít své zákaznické systémy. 

V dlouhodobé perspektivě lze dokonce uvažovat o možnosti tradingu s kapacitou. 

  

Obchod s elektřinou 

Obchodníci (trading) budou rozšiřovat své obchodování jak geograficky, tak věcně. Regulace přináší tlak 

na OPEN DATA a Market Transparency. Pro Open Data bude otázkou míra otevřenosti (protiargumenty: 

bezpečnost, ochrana soukromí, osobní údaje). To v této souvislosti platí i pro distribuci. Market 

transparency generuje požadavky na obrovská množství dat sdílená každou hodinu po celé EU. Lze 

očekávat otázky s ochranou těchto údajů proti jejich zneužití. 

 

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům 

Zákaznické a billingové systémy budou muset dynamicky reagovat na nové produkty (např. předplacená 

energie bez zálohových plateb). Přicházejí nové požadavky na segmentaci, kampaně. S rozvojem nových 

možností v odběru, např. odběr elektromobilů na různých místech možná i vlastněných nejen 

obchodníky s elektřinou, vzniká tlak na řešení clearingu jak hodnoty odběru, tak peněz s tím spojených. 

Kromě toho lze uvažovat i o neenergetických produktech prodávaných obchodníky s energiemi. 

Obchodníci budou mít celu řadu údajů pro analýzu chování svých zákazníků a v časem definované 

podobě také data o chování od distributorů.  

 

Bezpečnost, ochrana údajů 

Jedna z oblastí, kam bude trvale směřovat pozornost a investice bude bezpečnost fyzická, informatická (a 

jejich propojení). Význam kritické infrastruktury se bude zvyšovat. Celkově obavy z možných selhání a 

jejich nechtěné případy podpoří rozvoj této oblasti. Zvyšuje se i tlak na ochranu údajů uvnitř společností 

zejména s ohledem na zákazníky a sítě. 

 

IT TRENDY 

Hlavní ICT specifické otázky a trendy, které je třeba vzít do úvahy jsou: míra integrace systémů, big data 

datové zdroje, podpora mobilních zařízení, uživatelské aplikace neudržované podnikovým IT, propojování 

IT a OT, vlivy nejrůznějších regulací na IT systémy. 
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