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Harmonogram
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15. května 2015 Návrh	novely	o	Pravidlech	trhu	s plynem

31. května 2015 Připomínky	účastníků	trhu	s plynem	k návrhu	novely	Pravidel	trhu	s plynem

15. června 2015 Vypořádání	připomínek	účastníků	trhu	k návrhu	novely	Pravidel	trhu	s plynem

Červenec 2015 Předložení	návrhu	novely	pravidel	trhu	s plynem	do	MPŘ

* ERÚ si vyhrazuje právo na úpravu předpokládaného harmonogramu



Návrhy na úpravu vyhlášky
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§ 5 odst. 4 – návrh na doplnění produktů pro přímo připojené zákazníky tak, aby

dotčená ustanovení neodkazovala na ustanovení týkající se distribuce.

ERÚ podporuje zpřehlednění této části PTP. Ve spolupráci s navrhovatelem bude

připraven návrh, který bude přeložen v další části VKP. Akceptováno

Rezervace přepravní kapacity v hodinovém profilu

Neobjevily se žádné nové skutečnosti, které byly prezentovány při poslední

novele vyhlášky. Rozhodným okamžikem pro vyrovnávání soustavy je

plynárenský den (denní režim) a ten zůstane zachován. Neakceptováno



Návrhy na úpravu vyhlášky

Rezervace přepravní kapacity do/z zásobníku
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Zahájit diskuzi nad vhodným modelem úpravy rezervace kapacit mezi virtuálním

bodem zásobníku plynu a virtuálním obchodním bodem. Předložený návrh, je

nezbytné jej posoudit v kontextu s jinými možnými variantami.

Možné varianty budou analyzovány tak, aby byl vyhodnocen dopad variant na

model trhu s plynem (na účastníky a do cen). ERÚ v rámci implementace

podpoří takový návrh, který bude jednoznačně přínosný pro všechny účastníky

trhu s plynem a který bude v souladu s GGPSSO - Guidelines for CAM and CMP,

a s cíli Gas Target Modelu. Je možné předkládat ERÚ alternativní varianty.

Případná implementace upraveného modelu rezervace kapacit mezi VOB a VB

ZP bude provedena v roce 2016.



Návrhy na úpravu vyhlášky

§ 13 odst. 2 písm. b) – snížení podílu rekonstruovaného zařízení pro zkušební

provoz na 10 %
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Jakákoli rekonstrukce by měla být založena na tom, že existuje model, který počítá

s teoretickou úsporou rezervované kapacity, tzn. že provozovatel odběrného

zařízení by měl být schopen odhadnout požadavky na distribuce.

ERÚ považuje snížení z 30 % na 20 % v tuto chvíli za dostatečné a další snižování

této hladiny podmiňuje vyhodnocením této změny. Neakceptováno.

§ 13 – definice zákazníka kategorie OTOP

ERÚ chce ponechat možnost distribuce ve zkušebním provozu pro OTOP.

Parametry budou upřesněny.



Návrhy na úpravu vyhlášky

§ 26 odst. 6 - Změna subjektu zúčtování na odběrném místě
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Do procesu změny subjektu zúčtování by neměl být zatahován zákazník na

odběrném místě, který má smlouvu stále se stejným dodavatelem.

§ 37 odst. 1 – Podmínky pro vyhlášení předcházení stavu nouze

ERÚ se domnívá, že podmínky uvedené v PTP jsou podmínkami upřesňujícími

danou situaci. ERÚ se zaměří na kontrolu, zda nedochází k překračování

stanovených mezí aniž by byl vyhlášen stav předcházení stavu nouze.

Neakceptováno.

§ 37 odst. 2 -7 – Předcházení stavu nouze

ERÚ se domnívá, že současná logika je v pořádku a koresponduje se zněním

vyhlášky č. 344/2012 Sb. Neakceptováno.



Návrhy na úpravu vyhlášky

§ 48 odst. 5, § 51 odst. 1- Lhůta pro zúčtování rozdílů mezi hodnotou odečtu a

opravnou hodnotou
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ERÚ se domnívá, že stávající lhůty jsou nastaveny správně. Neakceptováno.

§ 52 odst. 13

Podle platného znění EZ nemá OTE kompetence na to, aby posuzoval písemné

vyjádření zákazníka. Jestliže dodavatel nejedná na základě skutečné vůle zákazníka,

pak by tuto skutečnost a z ní pramenící spor měl řešit soud nebo ERÚ.

Neakceptováno.

§ 52 – Změna dodavatele

Jakákoli změna v procesu změny dodavatele bude provedena na základě novely EZ

koordinovaným způsobem s elektrem.



Návrhy na úpravu vyhlášky

§ 53 odst. 3 – Termín pro zasílání samoodečtů
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V současné době není k dispozici analýza provedené změny, proto ERÚ

předpokládá, že zůstane zachovaný stávající stav a k případné změně dojde v

roce 2016.

§ 53a, § 53b – Zkrácení/prodloužení dodávky plynu

§ 57 – Přerušení, omezení a obnovení dodávky při neoprávněném odběru



Děkuji za pozornost.
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