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Jsme součástí skupiny
Nano Energies

DIGITAL 
ENERGY 

SERVICES

NANO 
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Agregátor 
flexibility

Spot 
trading

Obnovitelné zdroje 
a udržitelná 
energetika

zaměstnanců:  
IT, analytika, 
trading a další80

let
v energetice13

40M EUR

8 trhů

30MW
flexibilitu řídíme 
od roku 2013
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Kde se bere flexibilita?

Výroba

Procesy 
s úzkými hrdly

Akumulace
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Agregátoři umožňují zapojení 
malých decentralizovaných jednotek
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Flexibilita v reálném čase
Nano Energies zasílá v reálném čase pokyny pro start/stop v souladu s provozními podmínkami.

654321
Stanovení 
provozních 
podmínek 

Cena elektřiny 
v reálném čase 

Pokyn 
pro start/stop 

Dodatečný 
výnos

Rozhodnutí 
na zákazníkovi

FlexDESk

Způsob stanovení ceny: 
Individuální cena. Cena stanovena v závislosti na provozních omezeních zákazníka.

Výhody pro zákazníka:
Garance ceny za smluvený počet hodin provozu
Výběr nejhodnotnějších obchodních hodin
Predikce cen elektřiny v reálném čase
Flexibilita v rámci provozních podmínek stanovených zákazníkem
Optimalizace výroby podle KVET
Hardware a software na míru na naše náklady včetně webové aplikace flexDESk
Dodatečný výnos

Varianty produktu:

→ Flexibilita v reálném čase 
s ročním plánem

→ Flexibilita ve spotřebě

→ Flexibilita ve výrobě

→ Flexibilní vnořená výroba
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Flexibilita ve výrobě:
kogenerační jednotka MVV 
7% zvýšení výnosů z výroby energie u městských tepláren. 

Co získáte:
Skupina MVV Energie CZ jeden z největších výrobců 
a dodavatelů tepelné energie v ČR 
Působí v 15 městech 
Byla provedena bezplatná studie provozního chování zařízení, 
identifikována kritická místa a byly stanoveny provozní 
podmínky zahrnující:
→ Max počet startů za rok 
→ Nejkratší souvislá doba provozu/odstavení/chlazení jednotek 
→ Cílový počet provozních motohodin za rok s ohledem na KVET 
→ Sezónní omezení
Závěrečná fáze – propojení řídícího systému KGJ a našeho 
dispečinku

Fakta:
→ Počet kogeneračních jednotek: 5
→ Celkový výkon KGJ: 9MWe
→ Průměrný počet startů: 2 denně
→ Počet provozních hodin: 3 000 MTH/rok
→ Zvýšení ročních výnosů o 7 %

Vhodné technologie:
→ kogenerační jednotky
→ bioplynové stanice
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Podpůrné služby
Podpora stabilizace elektrické sítě v ČR, za kterou dostáváte zaplaceno. 
Zákazník musí garantovat rychlost změny výkonu zařízení do určité doby.

654321
Stanovení 
provozních 
podmínek 

ČEPS pokyn 
pro aktivaci 
Nano Energies 

Nano pokyn 
start/stop 
zákazníkovi

Odměna 
za aktivaci služby

Rozhodnutí 
zákazníka

Stabilizace sítě 
v ČR 

Způsob stanovení ceny: 
Individuální cena. Cena stanovena jako fixní základní cena + profit-share z odměn od ČEPS. 
V případě aktivace služby nejsou hrazeny distribuční poplatky.

Výhody pro zákazníka:
Dodatečný výnos 
Čím rychleji zařízení reaguje, tím vyšší je hodnota odměny
Flexibilita ve stanovení provozních podmínek (pevný roční diagram/flexibilní režim provozu) 
Optimalizace výroby podle KVET 
Zákazník má poslední slovo při akceptaci start/stop 
Hardware a software na míru na naše náklady včetně webové aplikace flexDESk

mFRR:
→ Zákazník dokáže garantovat 

rychlost změny výkonu 
zařízení maximálně do 15 
minut, nebo i rychleji. 

→ ČEPS vyplácí odměnu

aFRR:
→ Zákazník dokáže garantovat 

rychlost změny výkonu 
zařízení maximálně do 10 
minut, nebo i rychleji. 

→ ČEPS vyplácí odměnu 
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Value chain model flexibility
Celková spotřeba elektřiny musí být neustále (24/7) v rovnováze s celkovou výrobou, jinak může dojít k black-outu.

Provozovatel přenosové soustavy (TSO) platí subjektům na trhu za vyrovnávání celkové výroby a spotřeby:
→ Za připravenost provést úpravu výroby nebo spotřeby = rezervační platby
→ Za okamžitou reakci v situaci nerovnováhy v elektrické síti = aktivační platby

Pouze velké zdroje/zařízení mohou poskytovat služby přímo TSO
→ Malé zdroje/zařízení musejí být agregovány spolu s dalšími do Virtuálních elektráren, které spravují Agregátoři flexibility = DES

DES získává profit share za umožnění malým zdrojům podílet se na vyrovnávání elektrické sítě.

Provozovatel 
přenosové 
soustavy

(TSO)

DES
Virtuální elektrárna

Aktivační 
& rezervační platby

Vyrovnávání 
elektrické sítě

Úprava výroby 
nebo spotřeby

Profit share

Malé elektrárny, 
OZE, průmysl
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Agregátor: datová komunikace
→ 2 nezávislé 

komunikační linky

→ Protokol IEC 60870-5-104

→ NanoBox

→ Zabezpečená komunikace

→ Vteřinová data

→ Vzdálené řízení

→ Přes NanoBox

→ Přes řídící systém 
zákazníka



10

Jak probíhá proces přípravy?
Postup jednání se zákazníkem:

Obchodní zástupci Nano Energies jsou Vám k dispozici k dalším individuálním konzultacím.  

7654321
Sběr dat 
od zákazníka 

1 schůzka

Nabídka 
a nacenění

maximálně 2 dny

Akceptace 
nabídky 
zákazníkem 
1 e-mail

Smlouva

1 týden

Zajištění 
vzdáleného 
řízení 
14 dní až 1 měsíc 

týká se produktů 
Flexibilita 
a Podpůrné služby

Certifikace

3 měsíce

pouze produkt 
Podpůrné služby

Dodávka/výkup 
elektřiny

1 schůzka
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Připojení POFL: 
integrovaný 
agregátor
→ Specifikace POFL
→ Příprava studií (stude AB, PpS, měření)
→ Smluvní podklady

→ Agregátor x POFL
→ Agregátor x ČEPS
→ POFL x DSO

→ Instalace NanoBoxu
→ Komunikační Bod-bod test
→ Certifikační test
→ Udělení certifikátu
→ Poskytování PpS
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Průmyslová tepelná čerpadla 
v rámci agregačního bloku

Očekávaný přínos v podmínkách ČR = 1,5 mil Kč / MW ročně

Benefity:
→ Snížení uhlíkové stopy
→ Dodatečný výnos/úspora
→ Zlevnění ceny produktu

Obchodní modely:
→ Profit share mezi Agregátorem a vlastníkem TČ
→ Provozovatel TČ garantuje dostupnost, Agregátor 

garantuje výhodnější cenu elektrické energie

Flexibilita ve formě snížení nebo zvýšení 
spotřeby TČ podle potřeb sítě

Agregátor umožní přístup na trh s Podpůrnými 
službami – certifikace, standardní produkty

Agregátor zajišťuje maximalizaci výnosů 
v rámci aukcí Podpůrných služeb

12
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Case study: 

Průmyslová tepelná čerpadla
→ Garching, Německo: 

Next Kraftwerke & Silenos Energy

→ 6,88 MWt
→ Standardní provoz 

– base-load produkce tepla
→ Flexibilní řízení elektrického výkonu

→ Německo:
TenneT & ViFlex pilot

→ Zapojení tepelných čerpadel Viessmann
do agregačního bloku

→ Zvýšení výkonu a spotřeby TČ 
při přebytku výroby OZE

→ Automatický provoz TČ 
bez dopadu na tepelný komfort

Průmyslová tepelná čerpadla Tepelná čerpadla v rodinných domech



14 Agregátoři flexibility v EU: EDF, Enel, Next Kraftwerke

Příklady agregace flexibility v průmyslu

FR – sklo, stavební materiál BE – cement, kamenolom USA – tepelné izolace DE – kabelové žlaby, potrubí

BE – cement, kamenolom UK – chemický průmysl DE – zpracování oceli BE – ocel, těžba

JAR – papír, celulóza DE – čerpadla BE – petrochemický průmysl UK – mražené potraviny
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Naše reference
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Děkuji za pozornost

Jan Novák
Business Development Manager
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