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Představení Rady


Vladimír Outrata – předseda Rady





Vladimír Vlk – člen Rady (zástupce předsedy)







Právní sekce
Oddělení komunikace

Jan Pokorný – člen Rady






Sekce regulace elektroenergetiky a podpory regulace
Sekce kontroly

Vratislav Košťál – člen Rady




Řízení činnosti Rady
Odbor regulace plynárenství

Sekce dohledu (Licence, REMIT)
Odbor regulace teplárenství

Rostislav Krejcar – člen Rady





Sekce provozní
Odbor POZE
Odbor statistický a bezpečnosti dodávek
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V. Regulační období
 Důvody prodloužení IV. RO


Sektor elektroenergetiky se potýká s řadou nejasně definovaných
pravidel pro úhradu a financování některých činností a poplatků (např.
problematika systémových služeb, platby za POZE), bez jejichž jasného
legislativního dořešení (optimálně na úrovni primární legislativy) před
nastavením nových pravidel RO mohou vznikat, resp. se kumulovat
velké finanční škody v sektoru.

 Principy, které by měly být zohledněny v metodice regulace V. RO









Změna přístupu ERÚ v otázce „pozitivní motivace“ regulovaných
subjektů při výkonu regulované činnosti.
Management jalové energie.
Integrace nových technologií v síti a řešení požadavků zákazníků.
Decentralizace, OZE, připojování akumulace včetně elektromobility
Vysokorychlostní internet, ochrana dat, data management.
Regulace LDS.
Faktor trhu – rozšíření pro případy finanční ztráty z důvodu
nejasné/sporné legislativy a následných negativních dopadů soudních
sporů.
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Spolupráce s provozovateli ES
 Neformální VKP V. RO



1. termín – do 31.12.2017
Zapracování připomínek – do 31.1.2018
2. termín – do 30.6.2O18
Vypracování draftu metodiky V. RO – do 31.8.2018
Diskuze s provozovateli ES – do 31.12.2018
Vypracování konečného návrhu metodiky V. RO – do 31.5.2019
Workshop – do 30.6.2019



Konečné zpracování metodiky pro V. RO – 30.8.2019








 Veřejný konzultační proces V. RO


Zahájení – 31.8.2019

 Analýzy uznatelných nákladů v oblasti regulace do budoucích
období





Úsporná opatření – smart metering apod.
Vysokorychlostní internet
Management jalové energie
Dopady „Zimního balíčku“
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Harmonogram činností

Děkuji za pozornost
vladimir.vlk@eru.cz
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