| 6 | BYZNYS

Nové tarify závisejí na
chytrých elektroměrech
vyměněné, fungovaly by vedle
ERÚ svolá první zasedání
sebe dva typy tarifů. Jedny
pracovní skupiny pro přísítě by se podle před- pro domácnosti s chytrými
pravu nových tarifů na konci
stav ERÚ měly odvíjet měřidly a druhé pro ostatní
dubna. V ní budou sedět
odběratele,“ říká ředitel sekce kromě zástupců distributood dat, která budou
rů obchodníci s energiemi,
umět sbírat až chytré regulace ERÚ René Neděla.
V roce 2024 by měla mít
organizace,
elektroměry. Ve všech chytrá měřidla zhruba třetina spotřebitelské
zástupci ministerstev či Kodomácnostech budou odběrných míst.
mory OZE. Úřad tvrdí, že už
Po rychlém zavedení novénebude vyžadovat, aby nové
kolem roku 2030.
ho tarifního systému
tarify přesně odrážely
volají hlavně lidé
náklady, kterými
Jan Stuchlík
z oboru obnovijednotlivé skupiV roce 2024, kdy
telných a decenny odběratelů
by měly platit nové
Na konci dubna se znovu
trálních zdrojů
zatěžují provoz
tarify, bude mít chytrá
rozjedou práce na přípravě
energie. Odběsítě. Tak byly
měřidla zhruba jen
tarifů pro platby za používání ratelé, kteří si
nastaveny
elektrické sítě. Zatím poslední chtějí vlastní
ceny v předpokus o jejich reformu
výrobnu pochozím návrhu
zastavila přede dvěma roky
řídit, si zatím
z roku 2015.
domácností.
tehdejší předsedkyně Enernedokážou
Distributoři se
getického regulačního úřadu
spočítat návratale nejspíš budou
Alena Vitásková.
nost takové investice,
dál snažit o co nejadÚřad by tentokrát chtěl část když nevědí, kolik budou
resnější rozdělení nákladů
regulovaných plateb naváplatit za používání elektrické
mezi spotřebiteli. „Každý
zat nikoli na velikost jističe,
sítě.
zákazník by měl hradit takový
ale na skutečně naměřený
„Nové tarify nemohou začít podíl na nákladech, které byly
maximální odběr domácnosti platit až za pět let, protože by vynaloženy pro zajištění jemu
ze sítě. Jenže tyto údaje budou to neumožnilo rozvoj domáposkytované služby,“ říká Petr
umět sbírat až inteligentní
cích decentrálních zdrojů,“
Koláček, vedoucí oddělení
elektroměry, které budou mít říká šéf Komory OZE Štěpán
regulace v E.ON Distribuce.
podle vládního akčního plánu Chalupa. „Pro samovýrobce,
Největší distributor ČEZ
pro chytré sítě všechny dokteří například kombinují
Distribuce je zatím opatrnější.
mácnosti až kolem roku 2030. solární elektrárnu s baterií,
„Klíčová bude kvalitní pří„Očekáváme, že nový tarifní je důležité, aby nové tarify
prava a zhodnocení dopadů
systém by začal platit po roce byly nastaveny spravedlivě,“
na jednotlivé účastníky trhu,“
2023. Je možné, že dokud
dodává Jan Fousek, ředitel
uvádí mluvčí ﬁrmy Soňa
nebudou všechny elektroměry baterkářské asociace Aku-Bat. Holingerová.

NA VYSOKÉ NOZE

 Platby za používání

POSTŘIKOVAČ TECNOMA patří k exponátům, které mohou
do čtvrtka obdivovat návštěvníci veletrhu zemědělské techniky Techagro na brněnském výstavišti. Na ploše 200 tisíc
metrů čtverečních vystavuje více než 720 společností ze
37 zemí. Větší obdobně zaměřené veletrhy se v Evropě konají
už jen v Hannoveru a v Paříži.
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