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Popritom, ako sa v Európe energetické spoločenstvo stretáva na Európskom 
Utility týždni (EUW) 2016 v Barcelone, Ronnie Belmans z Globálnej Smart Grid 
federácie sa zaoberá tým, ako by mohla byť regulácia energie znovu zameraná 
v prospech priemyslu aj spotrebiteľa. 

Z nedávneho prieskumu medzi členmi Poradnej rady EUW 
vyplynulo, že takmer 70 percent si myslí, že energetická 
politika a dohľad sú najväčšie blokátory na dosiahnutie novej 
energetickej budúcnosti.  

Keď hovoríte s kolegami v tomto sektore, získate dojem, že 
energetická politika a regulácia sú jednoducho príliš pomalé, 
aby udržiavali tempo s vývojom celého odvetvia. 

Stačí iba navštíviť výstavnú sieň na Európskom utility týždni, 
aby ste videli záber a hĺbku inovácií, ktoré sa dejú priamo v 

našom sektore. Takže ak regulácia zaostáva, je to problém, pretože to spomaľuje 
zavádzanie produktov a služieb na trh. To znamená, že sa nám nedarí zachytiť 
hodnotu týchto inovácií, pretože sa nedostávajú až k spotrebiteľom. 

Vezmite si napríklad inteligentné merače. V Európe diskutujeme o ich zavedení viac 
ako desať rokov. Regulácia s týmto ale nedrží krok. Takže v čase, keď bude celá 
regulácia nastavená, je pravdepodobné, že táto technológia sa už pohla ďalej. Predsa 
už teraz máme aplikácie a smartfóny s lepšími užívateľskými rozhraniami a flexibilitou, 
než aké kedy mali štandardné inteligentné merače. A napriek tomu sa stále snažíme 
regulovať staré technológie. 



 

 
Obmedzenie voľby zákazníka 
A otázky sa týmto nekončia - výber zákazníka je tiež obmedzený neužitočnou reguláciou. 

 

Povedzme napríklad, že domácnosť má dom so strechou juhozápadným smerom. Táto 

orientácia znamená, že ak by si nainštalovala fotovoltaické (PV) panely, vedela by 

maximalizovať svoj výkon a tým aj návratnosť investícií. Avšak, ak by sa chcela podeliť o svoju 

elektrinu so susedom, ktorý má menej priaznivú orientáciu strechy na východ alebo sever, skôr 

než jednoduchým spustením drôtu medzi dvoma domami, budú musieť preniesť prúd cez 

miestneho prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). 

 

Inými slovami, všetko musí prejsť cez sieť. Sieť musí schváliť takéto transakcie a iba v prípade, 

že je spokojná, môžu obaja susedia pokračovať - so všetkými zdržaniam a dodatočným 

nákladmi, ktoré sú spojené so zapojením miestnej PDS. 

 

Rovnaký scenár sa bude vzťahovať na skupiny susedov zdieľajúcich batériu alebo iné riešenie 

na skladovanie energie. V súčasnej dobe každý, kto chce dať dohromady prostriedky v malom 



meradle, je blokovaný zastrešujúcu kontrolou prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Stručne 

povedané, nemôžem zdieľať akýkoľvek zdroj s mojím susedom, kým nepoužijem sústavu. 

 

Je to naozaj v najlepšom záujme spotrebiteľa? Prináša to výber, hodnotu a inovácie na ceste 

a vo výške potrebnej na dosiahnutie nízkouhlíkovej, bezpečnej energetickej budúcnosti? 

 

Umiestnenie spotrebiteľa na prvé miesto 
Ako priemysel by sme mali robiť všetko, čo môžeme, aby sme vytvorili energetický sektor 

vedený spotrebiteľmi, so spotrebiteľskou-centricitou a spotrebiteľským zameraním. 

Spotrebiteľský dopyt podporuje inováciu v každej maloobchodnej situácii - a energetika sa v 

ničom nelíši. Spotrebitelia by mali byť v strede systému zásobovania energiou a mali by mať 

možnosť používať výrobky a služby, ktoré chcú, ako chcú a kedy chcú. Iba v prípade, že sa 

vyskytne veľké riziko pre miestnu sieť, mali by sa zapojiť samotní prevádzkovatelia siete alebo 

regulátor. 

  
Ale táto situácia nie je vinou prevádzkovateľov sietí - v skutočnosti by im malo byť odpustené, 

že si mysleli, že sú jedinými aktérmi pokroku v prostredí inteligentných sietí. Pretože vzhľadom 

na súčasný spôsob nastavenia regulácie, keď je čokoľvek ohľadom pripojenia alebo odberu 

zo siete regulované, sa často ocitnú v sedadle vodiča. 

 

Problém je v tom, že tento prístup kladie voz pred koňa z pohľadu udržateľnej inovácie v  

energetike. V podstate možno povedať, že vytvára situáciu, kedy regulačné orgány a 

prevádzkovatelia siete povedia: „Keď vytvoríme inteligentnú sieť a uregulujeme technológie a 

produkty, môžu spotrebitelia začať robiť lepšie voľby a uplatniť udržateľné a energeticky 

úsporné správanie“.  Pričom v skutočnosti by spotrebitelia mali byť schopní urobiť tieto voľby 

a vykonávať takéto správanie sami o sebe s tým, že prevádzkovateľ siete iba uľahčuje toto 

vykonávanie. Sieť by nemala navrhovať systém alebo vyberať dostupné technológie pre 

zákazníkov. Mala by len podporovať systém, ktorý je organicky vytvorený dodávateľmi energie 

a ich zákazníkmi. 

 

Iróniou je, že nakoniec to nie sú len zákazníci, ktorí sú spútaní regulačnými zdržaniami. 

Rovnako utrpia najväčšie ciele politiky. Ak sú zamedzené mnohé iniciatívy znižujúce uhlíkovú 

stopu v malej mierke (rovnako ako susedia, ktorí zdieľajú fotovoltaiku alebo agregujúci 

batérie), mohlo by to nakoniec mať dominový efekt voči cieľom na národnej alebo 

medzinárodnej úrovni. 

 



Dobrý príklad, ako to funguje, možno doložiť dopadmi oneskorenia zariadení na skladovanie 

energie. Kvôli spôsobu, akým možno vyhladiť vplyv prerušovanej výroby (vyvažovanie 

odchýlky sústavy, pozn. red.), skladovanie bude rozhodujúce pri uľahčovaní nárastu energie 

z obnoviteľných zdrojov v miestnych aj národných energetických sústavách. Je zjavné, že 

prípadné regulačné oneskorenie pri zavádzaní skladovania v širokom meradle by mohlo mať 

nepriaznivý vplyv na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie. To by mohlo mať vplyv na 

dosiahnutie medzinárodných cieľov, ako sú tie, ktoré nastavuje COP21 (Klimatická dohoda 

z Paríža, pozn. red.). 
 
Nové zameranie pre reguláciu 
Takže, aká je odpoveď? Volať po ukončení regulácie? Ďaleko od tohto. Tvorcovia politiky a 

regulačné orgány potrebujú presunúť svoju pozornosť k oblastiam, ktoré budú najužitočnejšie 

pri podpore podmienok pre inovácie a voľbu zákazníka. 

 

Problémom je, že regulačné orgány sa príliš dlho zameriavajú na regulovanie jednotlivých 

technológií. Nie je to technológia, ktorá potrebuje reguláciu, ale celkový rámec. Regulátori 

a tvorcovia politík by mali zamerať svoje úsilie na energetické trhy, v ktorých sú tieto 

technológie používané. Nemali by sa snažiť predpovedať víťaza v energetickom systéme - trh 

to spraví za nich. Oni však majú zabezpečiť, že funguje celkový rámec. A rámcom mám na 

mysli veľký obraz veci - ciele COP 21 a ciele EÚ na roky 2020 a 2030. So stanovenými cieľmi 

sa dodávatelia a spoločnosti, poskytujúce energetické služby, postarajú o zvyšok - budú 

poskytovať zákazníkom inovácie potrebné na dosiahnutie cieľov - pretože musia. 

 

Ako to urobia, už bude na nich. Regulačné orgány budú musieť veriť, že zákazníci a 

dodávatelia budú robiť inteligentné rozhodnutia. Musia byť izolované vidiecke komunity 

pripojené a zásobované najbližšou lokálnou sieťou? Alebo by mohol decentralizovaný 

obnoviteľný zdroj spojený so skladovacími zariadeniami fungovať rovnako dobre? Tieto druhy 

scenárov nevyžadujú reguláciu. Kým celkové ciele sú plnené (či už je to redukcia uhlíkovej 

stopy alebo bezpečnosť dodávok), rozhodnutie o tom, ako sú implementované, by mali byť 

vykonané pri zdroji. 

 

Niektorí môžu namietať, že je to veľký otáznik. Ale diskusia musí niekde začať. Výsledky 

prieskumu členov Poradnej rady Európskeho utilitného týždňa ukazujú, že regulačné zdržanie 

je potrebné riešiť. European Utility Week 2016 hrá kľúčovú úlohu pri posúvaní diskusie vpred, 

nakoľko táto udalosť združuje kľúčových hráčov a tvorcov politiky v odvetví. Vzhľadom k tomu, 

že smart energetická komunita sa zhromaždila v Barcelone v novembri, musíme zdieľať odkaz, 

že to, čo je potrebné, sú rovnaké podmienky. Inými slovami, rámec, v ktorom môžu všetky 



technológie súťažiť na splnenie širších politických cieľov, zbavený toho druhu regulácie, ktorá 

brzdila ich vývoj až doteraz. Akonáhle sú putá odstránené, budú prevažovať najvýkonnejšie a 

nákladovo efektívne technológie. A s tým sa dostaneme do novej energetickej budúcnosti 

rýchlejšie, lacnejšie a s vyššou akceptáciou zo strany spotrebiteľov. To je politika, pod ktorú 

by som sa podpísal. 

 

 


