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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa  

článku 4 ods. 5 a ods. 6 písm. c) a f) nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, 

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít v spojení s § 4 ods. 1 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci schválenia spoločného 

návrhu všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na zriadenie jednotnej prideľovacej 

platformy podľa článku 49 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým 

sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít  a vo veci schválenia návrhu 

metodiky rozdelenia nákladov spojených so zriadením, rozvojom a prevádzkou 

jednotnej prideľovacej platformy podľa článku 59 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít 

 

r o z h o d o l 

 

 

tak, že   s ch v a ľ u j e   návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom 

zriadenia jednotnej prideľovacej platformy podľa článku 49 a metodiky rozdelenia nákladov 

podľa článku 59 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít, predložený prevádzkovateľom prenosovej 

sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava, IČO 35 829 141 dňa 15. júna 2017 v tomto znení: 

 

Všetci PPS, berúc do úvahy nasledujúce 

 

Keďže 

(1) Tento dokument je spoločným návrhom, ktorý pripravili všetci prevádzkovatelia 

prenosových sústav (ďalej len „PPS“) pre stanovené požiadavky a na zriadenie Jednotnej 

prideľovacej platformy (ďalej aj ako „SAP“) podľa článku 49 a pre metodiku rozdelenia 

nákladov (ďalej len „Metodika rozdelenia nákladov SAP“) podľa článku 59 nariadenia Komisie 

(EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej 

len „Nariadenie FCA“). Tento návrh sa ďalej uvádza len ako „Návrh SAP”. 

(2) Návrh SAP zohľadňuje všeobecné zásady, ciele a iné metodiky uvedené v Nariadení FCA. 

Cieľom Nariadenia FCA je koordinácia a harmonizácia výpočtu a prideľovania dlhodobej 

kapacity na trhoch dlhodobej kapacity. Stanovuje aj požiadavky pre PPS ohľadom spolupráce  

na paneurópskej úrovni, na úrovni regiónov na výpočet dostupnej kapacity (ďalej len „CCR“) 

a na hraniciach ponukových oblastí. Nariadenie FCA stanovuje aj pravidlá na zriadenie 
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európskych harmonizovaných pravidiel prideľovania a príloh špecifických pre región/hranicu 

(ďalej len „HAR“). HAR budú obsahovať minimálne opis procesu/postupu prideľovania 

dlhodobých prenosových práv vrátane minimálnych požiadaviek na účasť, finančných 

záležitostí, typu produktov ponúkaných v explicitných aukciách, pravidiel nominácie, pravidiel 

krátenia a náhrad, pravidiel pre účastníkov trhu, ak prevádzajú svoje dlhodobé prenosové práva, 

zásady Use-It-Or-Sell-It a pravidiel týkajúcich sa vyššej moci a zodpovednosti. HAR by mali 

opisovať aj zmluvné povinnosti účastníkov trhu. 

(3) Návrh SAP stanovuje funkčné požiadavky, riadenie, zodpovednosti a metodiku rozdelenia 

nákladov pre Jednotnú prideľovaciu platformu. SAP bude schopná vykonávať minimálne 

dlhodobé aukcie v súlade s HAR a akékoľvek súvisiace dodatočné úlohy požadované pri 

poskytovaní dlhodobých aukcií (ako je zúčtovanie a vyrovnanie a pohotovostná podpora) podľa 

článku 50 Nariadenia FCA („Úlohy SAP“). 

(4)  Pri príprave Návrhu SAP preskúmali všetci PPS nasledujúce možnosti zriadenia SAP: 

a) menovanie jedného/alebo viacerých PPS (na báze rotácie) na prevádzku SAP v mene 

všetkých PPS. Táto možnosť by bola bývala výzvou z dôvodu otázok pomernosti a tiež 

súvisiacich nákladov; alebo 

b) menovanie existujúceho subjektu na výkon Úloh SAP ako nástroja spolupráce medzi PPS a 

v ich mene; alebo 

c) vytvorenie nového subjektu na výkon Úloh SAP ako nástroja spolupráce medzi PPS a v ich 

mene; alebo 

d) menovanie tretej strany nezávislej od PPS na rozvoj a prevádzku Jednotnej prideľovacej 

platformy. 

(5)  Po zvážení vyššie uvedených možností dospeli všetci PPS k záveru, že, keďže je 

prideľovanie kapacity kľúčovou úlohou PPS, musia Úlohy SAP plniť buď PPS medzi sebou  

alebo prostredníctvom spolupráce výlučne z radov PPS. Preto si vybrali existujúci subjekt  

na výkon Úloh SAP ako nástroj spolupráce medzi PPS a v ich mene, ako najúčinnejší  

a pragmatický prístup. Všetci PPS navrhujú menovanie Spoločnej alokačnej kancelárie (ďalej len 

„JAO“) z týchto dôvodov: 

a) PPS majú kompetenciu na prevádzku prideľovania dlhodobých kapacít, a teda  

na vykonávanie tejto úlohy vytvorili spoločný subjekt JAO; 

b) JAO je výsledkom fúzie CASC.EU S.A. a CAO Central Allocation Office GmbH, 

subjektov s dlhodobou históriou vo výkone dlhodobých aukcií a vykonáva dlhodobé 

aukcie v mene väčšiny PPS, ktorí sú viazaní Nariadením FCA; 

c) JAO prispôsobila svoje nástroje na uplatnenie HAR, ktoré pripravili príslušní PPS a ktoré 

schválili príslušné národné regulačné úrady (ďalej aj ako „NRÚ“) ako včasnú 

implementáciu Nariadenia FCA; 

d) JAO je v súčasnosti protistranou väčšiny účastníkov trhu, ktorí uplatňujú HAR a pokrýva 

väčšinu hraníc Ponukovej oblasti, v ktorej platí prideľovanie dlhodobých kapacít. 

(6)  Všetci PPS sa domnievajú, že sú schopní plniť povinnosti a požiadavky Nariadenia FCA 

prevádzkou SAP prostredníctvom JAO (ďalej len „Prevádzkovateľ SAP“). 

(7)  Tento Návrh SAP obsahuje v Časti 1 všeobecné pravidlá pre celkový návrh SAP. Časť 2 

opisuje zásady riadenia SAP a jej funkčné požiadavky podľa článku 49 Nariadenia FCA. PPS by 

ich mali implementovať a dodržiavať prostredníctvom SAP. 

(8) Časť 3 Návrhu SAP opisuje Metodiku rozdelenia nákladov SAP podľa článku 59 Nariadenia 

FCA. JAO vykonáva veľa úloh. Preto existujú aj náklady na iné úlohy než Úlohy SAP, ktoré sú 

predmetom spoločného rozdelenia. Metodika rozdelenia nákladov SAP objasňuje, že všetci PPS 

budú znášať iba náklady  na zriadenie a prevádzku SAP. Také náklady zahŕňajú priame  

a nepriame náklady definované v Metodike rozdelenia nákladov SAP. Metodika rozdelenia 

nákladov SAP dodržiava aj základné všeobecné zásady rozdelenia nákladov, ktoré musia: 

  



 

3 

 

a) byť opodstatnené, efektívne a primerané k prevádzkovým nákladom podľa požiadaviek  

v článku 59 Nariadenia FCA; 

b) byť spravodlivé a nediskriminačné; 

c) byť úplne transparentné a kontrolovateľné; 

d) odrážať charakter nákladov a ich vzťah k zriadeniu a prevádzke SAP; 

e) byť atraktívne pre nové a existujúce zmluvné strany; a 

f) priniesť všetkým PPS benefity a úspory. 

(9)      V súlade s článkom 4 ods. 8 Nariadenia FCA je nutné popísať predpokladaný vplyv  

Návrhu SAP na ciele Nariadenia FCA a tento sa uvádza ďalej v tomto dokumente. 

(10) Návrh SAP vo všeobecnosti prispieva k dosiahnutiu cieľov článku 3 Nariadenia FCA. 

Konkrétne Návrh SAP podporuje cieľ podpory efektívneho dlhodobého medzioblastného 

obchodovania s príležitosťami na dlhodobý medzioblastný hedžing pre účastníkov trhu, keďže 

zriadenie jednotnej platformy na obchodovanie harmonizuje a zjednodušuje obchodné aktivity 

pre dlhodobé produkty na európskych hraniciach. 

(11) Cieľ optimalizácie prideľovania dlhodobej medzioblastnej kapacity sa dosiahne pomocou 

tohto Návrhu SAP predovšetkým následkom toho, že koordinácia v Aukčnom kalendári je 

centralizovaná a prideľovanie vychádza z transparentných zmluvných a prevádzkových 

pravidiel, vrátane jednotného zmluvného rámca, ktorý uľahčuje prístup pre všetkých účastníkov 

trhu nediskriminačným spôsobom. Okrem toho dražením dlhodobých kapacít prostredníctvom 

nástroja spolupráce, ktorý vykonáva aj iné úlohy, najmä explicitné prideľovanie pre ostatné 

časové rámce, zabezpečuje výber PPS v tomto Návrhu SAP optimalizáciu nákladov výhodných 

pre komunitu. 

(12) Prostredníctvom tohto Návrhu SAP plnia PPS svoje povinnosti podľa smernice 

2009/72/EÚ a Nariadenia FCA na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k dlhodobej 

medzioblastnej kapacite centralizovaním procesu oprávnenia na všetky európske hranice  

pre všetkých účastníkov trhu. 

(13) Okrem toho, Návrh SAP zabezpečuje spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie  

so všetkými zúčastnenými stranami, keďže stanovuje pravidlá, ktoré budú aplikovať všetci PPS. 

Okrem toho Návrh SAP zabezpečuje transparentnosť pri prístupe k informáciám o prideľovaní 

dlhodobých kapacít. 

(14) Návrh SAP zabezpečuje režim rešpektujúci potrebu spravodlivého a náležitého 

prideľovania dlhodobých kapacít a náležitej tvorby ceny, keďže pri prideľovaní s jednotným 

algoritmom prideľovania kapacity sa predpokladá harmonizovaný súbor pravidiel prideľovania. 

(15) Pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa transparentnosti a spoľahlivosti informácií o prideľovaní 

dlhodobých kapacít, zabezpečuje Návrh SAP jednotný a centralizovaný zdroj informácií 

týkajúcich sa prideľovania dlhodobých kapacít. 

(16) Návrh SAP by mal uľahčením prístupu na trh nediskriminačným a nákladovo-efektívnym 

spôsobom presadzovať likviditu so zohľadnením existujúceho procesu prideľovania. 

(17) Návrh SAP prispieva k efektívnej dlhodobej prevádzke a rozvoju elektrizačnej prenosovej 

sústavy a odvetvia elektrickej energie v Únii, keďže optimalizuje prideľovanie dlhodobej 

kapacity a efektívne odráža preťaženie na všetkých hraniciach EÚ. 

(18) Na záver, Návrh SAP prispieva k všeobecným cieľom Nariadenia FCA v prospech 

všetkých účastníkov trhu a konečných spotrebiteľov elektrickej energie. 
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PREDKLADAJÚ TENTO NÁVRH SAP VŠETKÝM REGULAČNÝM ÚRADOM: 

 

ČASŤ 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 - Predmet a rozsah 

1. Všetci PPS v tomto Návrhu SAP stanovujú funkčné požiadavky, riadenie, zodpovednosti  

a metodiku rozdelenia nákladov pre SAP. SAP umožní PPS splniť požiadavky článku 50 

Nariadenia FCA a bude zahŕňať všetky hranice Ponukovej oblasti, na ktoré sa prideľovanie 

dlhodobých kapacít vzťahuje podľa príslušných HAR, ako sú tieto priebežne menené a doplnené 

v súlade s Nariadením FCA. 

2. Všetci PPS sa dohodli na používaní JAO ako Prevádzkovateľa SAP a prostredníctvom 

Prevádzkovateľa SAP, ako nástroja spolupráce, zabezpečia prevádzkyschopnosť SAP a súlad  

s funkčnými požiadavkami tohto Návrhu SAP, HAR a Nariadením FCA. 

3. Vzájomné práva, povinnosti a zodpovednosti medzi všetkými PPS a Prevádzkovateľom SAP 

za rozvoj a prevádzku Jednotnej prideľovacej platformy budú uvedené v Zmluve  

o spolupráci SAP v súlade s Časťou 2 Hlava 2 tohto Návrhu SAP. 

4. Podmienky v Zmluve o spolupráci SAP nemajú vplyv na akékoľvek ďalšie povinnosti PPS  

v súlade s Nariadením FCA. 

5. Akékoľvek ďalšie úlohy, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ SAP v mene jedného alebo 

viacerých PPS, ktoré sa netýkajú Úloh SAP sú mimo rozsahu tohto Návrhu SAP. 

 

Článok 2 - Definície a výklad 

1. Na účely zriadenia SAP budú mať výrazy použité v tomto dokumente význam definícií 

uvedených v nariadení Komisie (EÚ) č. 2015/1222, Nariadení FCA, priebežne menených 

a dopĺňaných HAR, nariadení (ES) 714/2009, smernici 2009/72/ES a nariadení Komisie (EÚ) 

543/2013. Všetci PPS a Prevádzkovateľ SAP budú v zmluvách, ktoré sa budú uzatvárať,  

a v ostatných dokumentoch pripravených v súlade s Návrhom SAP používať rovnaké výrazy. 

2. Okrem toho, v tomto Návrhu SAP, pokiaľ si kontext nevyžaduje iný význam, majú 

nasledujúce výrazy takýto význam: 

a) „Výsledky aukcie“ zahŕňajú určenie celkového množstva pridelených dlhodobých 

prenosových práv podľa hranice a smeru Ponukovej oblasti, identifikáciu víťazných 

Ponúk, ktoré majú byť uspokojené úplne alebo čiastočne a určenie Marginálnej ceny podľa 

hranice a smeru Ponukovej oblasti; 

b) „Normy týkajúce sa údajov“ predstavujú súbor štandardizovaných údajov, ktoré sa 

požadujú pri používaní Aukčného nástroja; 

c) „Prevádzkové postupy“ sú postupy, ktoré definujú prevádzkový proces vo vzťahu  

k príslušným úlohám a pre príslušné hranice Ponukovej oblasti a/alebo PPS; 

d) „Hranica(e) prideľovania“ je hranica(e) Ponukovej oblasti a/alebo jej podskupiny podľa 

zoznamu v príslušných HAR, pre ktorú(é) subjekt menovaný za Prevádzkovateľa SAP 

vykonáva aukciu produktov pre dlhodobý časový rámec; 

e) „Správa o používaní poplatkov“ je výročná správa, ktorú predkladá Prevádzkovateľ SAP 

príslušnému orgánu SAP s výpočtom poplatkov pre všetkých PPS v súlade s Metodikou 

rozdelenia nákladov SAP; 

f) „Rada SAP“ je komunikačné a rozhodovacie fórum medzi všetkými PPS  

a Prevádzkovateľom SAP zriadené Zmluvou o spolupráci SAP na monitorovanie  

a riadenie Úloh SAP týkajúcich sa implementácie Zmluvy o spolupráci SAP a HAR,  

s priamou rozhodovacou právomocou podľa článku 7; a 

g) „Zmluva o spolupráci SAP“ alebo „SAP CA“ je dohoda medzi všetkými PPS  
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a Prevádzkovateľom SAP o zabezpečení Úloh SAP; 

h) „Zmluvné strany SAP CA“ sú všetci PPS a zmluvná strana SAP CA Prevádzkovateľa 

SAP; 

i) „Prevádzkovateľ SAP“ je nástroj spolupráce na výkon Úloh SAP v mene všetkých PPS 

najmä prevádzky SAP; 

j) „Ročný kalendárny produkt“ je produkt s dobou dodania začínajúcou 1. januára  

a končiacou 31. decembra rovnakého roka; 

k) „Ročný nekalendárny produkt“ je produkt s dobou dodania začínajúcou 1. októbra  

a končiacou 30. septembra nasledujúceho roka; 

l) „Sezónny produkt“ je produkt s dobou dodania 6 kalendárnych mesiacov začínajúcou buď 

1. októbra a končiacou 31. marca nasledujúceho roka alebo začínajúcou 1. apríla  

a končiacou 30.septembra rovnakého roka; 

m) „Štvrťročný produkt“ je produkt s dobou dodania 3 kalendárne mesiace buď: 

- začínajúcou 1. januára a končiacou 31. marca 

- začínajúcou 1. apríla a končiacou 30. júna 

- začínajúcou 1. júla a končiacou 30. septembra 

- začínajúcou 1. októbra a končiacou 31. decembra 

n)  „Mesačný produkt“ je produkt s dobou dodania jeden kalendárny mesiac začínajúcou  

v 1. deň kalendárneho mesiaca a končiacou v posledný deň rovnakého kalendárneho 

mesiaca; 

o) „Týždenný produkt“ je produkt s dobou dodania päť dní začínajúcou v pondelok  

a končiacou v piatok rovnakého týždňa; 

p) „Víkendový produkt“ je produkt s dobou dodania dva dni začínajúcou v sobotu  

a končiacou v nedeľu. 

3. Okrem toho, v tomto Návrhu SAP, pokiaľ kontext nevyžaduje inak: 

a) sa singulár chápe ako plurál a opačne; 

b) obsah a nadpisy sú uvedené len za účelom prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu 

tohto Návrhu SAP; 

c) je referenčnou časovou zónou Stredoeurópsky čas (SEČ) a 

d) akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernice, predpisy, listiny, kódexy alebo iné 

právne predpisy zahŕňa akékoľvek ich úpravy, doplnenia alebo znovu prijaté znenia v čase 

platnosti. 

 

Článok 3 - Štruktúra 

Návrh SAP v Časti 2 a 3 stanovuje podrobné pravidlá pre: 

a) Časť 2: pravidlá riadenia SAP a funkčné požiadavky SAP; a 

b) Časť 3: Metodika rozdelenia nákladov SAP  

 

Článok 4 - Implementácia 

1. V súlade s článkom 48 ods. 1 Nariadenia FCA zabezpečia všetci PPS prevádzkyschopnosť 

SAP a jej súlad s funkčnými požiadavkami do dvanástich mesiacov po schválení Návrhu SAP 

zo strany národných regulačných úradov alebo po rozhodnutí Agentúry v súlade s článkom  

4 ods. 9 až 11 Nariadenia FCA. 

2. Pre jednosmerné spojovacie vedenia zabezpečia príslušní PPS prevádzkyschopnosť SAP a jej 

súlad s funkčnými požiadavkami špecifickými pre prideľovanie dlhodobých kapacít najneskôr 

do 24 mesiacov po schválení Návrhu SAP národnými regulačnými úradmi alebo po 

rozhodnutí Agentúry v súlade s článkom 4 ods. 9 až 11 Nariadenia FCA. 
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Článok 5 - Jazyk 

Referenčným jazykom tohto Návrhu SAP bude anglický jazyk. Na zabránenie pochybnostiam 

platí, že ak PPS potrebujú preložiť tento Návrh SAP do svojho národného jazyka (svojich 

národných jazykov), tak v prípade nesúladu medzi anglickou verziou zverejnenou všetkými PPS 

podľa článku 4 ods. 13 Nariadenia FCA a akoukoľvek verziou v inom jazyku poskytnú príslušní 

PPS v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušným NRÚ aktualizovaný preklad 

Návrhu SAP. 

 

ČASŤ 2: 

 

Kapitola 1: Pravidlá riadenia  

 

HLAVA 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Článok 6 - Rozsah 

1. V súlade s Nariadením FCA sú za zriadenie a prevádzku SAP zodpovední všetci PPS. 

2. Na základe toho všetci PPS uznávajú a súhlasia s menovaním Prevádzkovateľa SAP a s tým, 

že prevádzkuje SAP v mene všetkých PPS, podľa právneho rámca miesta, kde je oficiálne 

registrovaný. 

3. Všetci PPS a Prevádzkovateľ SAP sa budú zúčastňovať na Rade SAP a podpíšu SAP CA na 

plnenie Úloh SAP v súlade s Nariadením FCA. 

 

Článok 7 - Rada SAP  

1. Všetci PPS budú prostredníctvom Prevádzkovateľa SAP, ako existujúceho nástroja 

spolupráce, spolupracovať a podpíšu SAP CA, aby sa stali členom Rady SAP. 

2. Rada SAP bude dodržiavať pravidlá uvedené v SAP CA v súlade s článkom 8. 

3. Všetky Zmluvné strany SAP CA sú členmi Rady SAP. 

4. Príslušní PPS, ktorí sú Zmluvnými stranami SAP CA, rozhodnú na pôde Rady SAP  

o Prevádzkových postupoch týkajúcich sa hranice Ponukovej oblasti, prípadne CCR. 

5. Rada SAP bude výlučným kompetentným orgánom na rozhodovanie o záležitostiach 

týkajúcich sa výlučne plnenia Úloh SAP v súlade s Nariadením FCA, ako sa uvádza nižšie: 

a) všetky záležitosti týkajúce sa Prevádzkových postupov súvisiacich s funkčnými 

požiadavkami podľa článku 7 ods. 4 tohto Návrhu SAP a článku 49 Nariadenia FCA; 

b) všetky záležitosti uvedené v Metodike rozdelenia nákladov SAP týkajúce sa zriadenia, 

rozvoja a prevádzky SAP podľa článkov 57 až 65 Návrhu SAP a podľa článku 59 

Nariadenia FCA; 

c) akékoľvek menovanie tretej strany a jej poverenie v súvislosti s úlohami finančného 

zúčtovania a vysporiadania aukcií vo vzťahu k Úlohám SAP podľa článku 12 ods. 1 

Návrhu SAP; 

d) na zabezpečenie pravidelného podávania správ zo strany Prevádzkovateľa SAP všetkým 

PPS (pravidelná písomná správa, pravidelné stretnutia, telefonáty a mimoriadne správy) 

vrátane obsahu a pravidelnosti správ; 

e) na zabezpečenie uspokojivej výkonnosti SAP a v prípade potreby na definovanie 

primeraných opatrení; a 

f) všetky záležitosti týkajúce sa výpočtu a validácie poplatkov od všetkých PPS za Úlohy 

SAP. 
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6. Vo veci rozhodnutí podľa ods. 5 písm. a) tohto článku musia príslušní PPS, ktorí sú 

Zmluvnými stranami SAP CA, jednomyseľne rozhodnúť podľa hranice Ponukovej oblasti, 

prípadne podľa CCR. Ak nie je v prvom kole možné dosiahnuť jednomyseľné rozhodnutie medzi 

príslušnými PPS, ktorí sú Zmluvnými stranami SAP CA, do druhého kola je potrebné predložiť 

alternatívne návrhy. Prevádzkovateľ SAP má poradnú úlohu a pri odporúčaných rozhodnutiach 

zo strany príslušných PPS plní funkciu konzultanta. Ak môže jednomyseľné rozhodnutie 

príslušných PPS viesť k významným rizikám a prevádzkovým nákladom pre Prevádzkovateľa 

SAP, prijmú všetci PPS, ktorí sú Zmluvnými stranami SAP CA, rozhodnutie o Prevádzkových 

postupoch a budú platiť zásady kvalifikovanej väčšiny podľa článku 4 ods. 2 Nariadenia FCA. 

7. Na rozhodovanie podľa ods. 5 písm. b) až f) prijmú všetci PPS, ktorí sú Zmluvnými stranami 

SAP CA, jednomyseľné rozhodnutie. Ak nie je možné dosiahnuť jednomyseľné rozhodnutie, do 

druhého kola je potrebné predložiť alternatívne návrhy. Ak nie je možné dosiahnuť 

jednomyseľné rozhodnutie v druhom kole, budú platiť zásady kvalifikovanej väčšiny podľa 

článku 4 ods. 2 Nariadenia FCA. Prevádzkovateľ SAP bude mať poradnú úlohu  

a pri odporúčaných rozhodnutiach zo strany PPS plní funkciu konzultanta. 

 

HLAVA 2 

Zmluva o spolupráci SAP (SAP CA) 

 

Článok 8 - Zmluvné strany a rozsah SAP CA 

1. SAP CA musí byť v súlade s cieľmi Nariadenia FCA. 

2. SAP CA stanoví všetky práva a povinnosti Zmluvných strán SAP CA a obsahuje všetky 

príslušné Prevádzkové postupy týkajúce sa Úloh SAP podľa zoznamu v článku 50 Nariadenia 

FCA. SAP CA nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné zmluvy medzi Zmluvnými 

stranami SAP CA, ktoré sa týkajú rovnakého rozsahu Úloh SAP a doby dodania pre dlhodobé 

prenosové práva. SAP CA je v súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnom Návrhu SAP bez 

obmedzenia ostatných nutných pravidiel. 

3. PPS prostredníctvom Prevádzkovateľa SAP explicitne zriadi a prevádzkuje SAP v súlade  

s SAP CA, platnými HAR a funkčnými požiadavkami podľa návrhu všetkých PPS v súlade  

s článkom 49 ods. 2 Nariadenia FCA. 

4. Pokiaľ sa Zmluvné strany SAP CA nedohodnú inak, počas výkonu Úloh SAP bude 

Prevádzkovateľ SAP konať za PPS, ale vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ SAP bude 

protistranou Registrovaných účastníkov ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z HAR, 

vrátanej akejkoľvek zmluvnej zodpovednosti vo vzťahu k povinnostiam podľa Zmluvy o účasti  

a HAR pre všetky úlohy týkajúce sa SAP. 

 

Článok 9 - Úlohy SAP 

Prevádzkovateľ SAP zabezpečí minimálne tieto úlohy: 

a) registráciu účastníkov trhu; 

b) zabezpečovanie jednotného kontaktného miesta pre účastníkov trhu; 

c) realizáciu postupov aukcie; 

d) finančné vysporiadanie pridelených dlhodobých prenosových práv s účastníkmi trhu 

vrátane správy kolaterálov; 

e) spoluprácu s klíringovým ústavom, ak ju vyžadujú spoločné pravidlá pre zavedenie 

finančných prenosových práv - obligácií - podľa článku 34 Nariadenia FCA; 

f) organizáciu núdzových postupov podľa článkov 42 a 46 Nariadenia FCA; 

g) umožnenie vrátenia dlhodobých prenosových práv podľa článku 43 Nariadenia FCA; 

h) uľahčenie prevodu dlhodobých prenosových práv podľa článku 44 Nariadenia FCA; 

i)  uverejňovanie trhových informácií podľa článku 47 Nariadenia FCA; 

j) poskytovanie a prevádzku rozhraní pre výmenu údajov s účastníkmi trhu; a 
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k) podávanie správ o príslušných informáciách na základe predchádzajúceho rozhodnutia PPS 

a v mene PPS. 

 

Článok 10 - Zmena rozsahu Úloh SAP 

1. SAP CA zabezpečí pravidlá na to, aby PPS informovali Prevádzkovateľa SAP o akejkoľvek 

zmene HAR alebo Nariadenia FCA s cieľom posúdiť túto zmenu a pripraviť jej implementáciu. 

2. V prípade nesúladu medzi HAR alebo Nariadením FCA a SAP CA budú mať prednosť HAR 

alebo Nariadenie FCA a dôjde k príslušnej úprave SAP CA. 

 

Článok 11 - Odmena Prevádzkovateľa SAP 

1. SAP CA obsahuje pravidlá týkajúce sa finančného príspevku každého PPS na Úlohy SAP 

vrátane pravidelnosti výpočtu a platby poplatku, ktorý majú zaplatiť  PPS. Je potrebné povedať, 

že každý PPS zodpovedá výlučne za svoj vlastný poplatok a že PPS nenesú spoločnú a 

nerozdielnu zodpovednosť za poplatky splatné Prevádzkovateľovi SAP. 

2. SAP CA zahŕňa podrobný proces výpočtu poplatku za Úlohy SAP vrátane zloženia, postupu 

kontroly a finalizácie Správy o používaní poplatkov podľa Metodiky rozdelenia nákladov SAP. 

SAP CA obsahuje proces prispôsobenia poplatkov v priebehu roka zo strany Prevádzkovateľa 

SAP. Každý PPS prispeje na odmenu Prevádzkovateľa SAP do výšky svojho ročného poplatku 

vypočítaného v súlade s Metodikou rozdelenia nákladov SAP definovanou v Časti 3. 

3. SAP CA reguluje obsah a vystavovanie faktúr, dátumy splatnosti a proces námietok proti 

faktúram a ich opravu. 

 

Článok 12 - Príjem z aukcií a finančné toky 

1. Prevádzkovateľ SAP vykonáva finančné zúčtovanie a vyrovnanie všetkých aukcií s ohľadom 

na Úlohy SAP alebo poverí touto úlohou tretiu stranu pre všetky alebo len niektoré aukcie podľa 

článku 14. Okrem toho vykonáva aj fakturáciu Registrovaných účastníkov podľa podmienok 

HAR a Prevádzkových postupov. V prípade menovania tretej strany musí Prevádzkovateľ SAP 

získať súhlas Zmluvných strán SAP CA. 

2. Prevádzkovateľ SAP rozdelí príjmy (výnosy) z aukcií PPS na základe Prevádzkových 

postupov. 

3. SAP CA reguluje proces uvoľnenia kolaterálov zo strany Prevádzkovateľa SAP, ak 

Registrovaní účastníci nevyrovnajú svoje dlhy alebo ich časť. Zmluvné strany SAP CA sa 

dohodli na zásadách pre riziká dlžníkov (napr. ktorú časť kolaterálu je možné uvoľniť). 

4. SAP CA obsahuje pravidlá vyrovnania v prípade krátenia, započítania a odsúhlasovania podľa 

Nariadenia FCA a HAR. 

 

Článok 13 - Spolupráca Zmluvných strán SAP CA 

SAP CA obsahuje pravidlá štruktúr spolupráce medzi Zmluvnými stranami SAP CA takto: 

a) vytvorenie skupiny používateľov: skupina používateľov slúži ako konzultačné fórum 

Zmluvných strán SAP CA, ktoré organizuje Prevádzkovateľ SAP v mene všetkých PPS  

na získanie spätnej väzby a požiadaviek k rozhraniam IT a Úlohám SAP; 

b) Zmluvné strany SAP CA sa v rámci SAP CA dohodnú na podrobných úlohách  

a organizačných otázkach Rady SAP. 

c) Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú na pravidlách ohľadom pravidelného podávania 

správ zo strany Prevádzkovateľa SAP všetkým PPS (pravidelná písomná správa, 

pravidelné stretnutia, telefonáty a mimoriadne správy), vrátane obsahu a pravidelnosti 

správ). 

d) na základe požiadavky, ktorú môže konkrétny PPS podľa vlastného uváženia predložiť, 
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oznámi Prevádzkovateľ SAP príslušnému NRÚ informácie uvedené v žiadosti PPS  

a v jeho mene; 

e) Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú aj na tom, ktoré údaje si budú vymieňať emailom, 

vrátane, ale nie s obmedzením na Aukčný kalendár, Ponúkanú kapacitu a Výsledky aukcie; 

a 

f) SAP CA stanoví pravidlá týkajúce sa pracovného času, kedy musí byť Prevádzkovateľ 

SAP k dispozícii pre PPS. 

 

Článok 14 - Práva PPS na výkon auditu 

Každý PPS má právo prostredníctvom nezávislej, medzinárodne uznávanej, certifikovanej 

verejnej audítorskej firmy monitorovať/kontrolovať plnenie povinností Prevádzkovateľa SAP 

ohľadom zriadenia, rozvoja a prevádzky SAP. SAP CA obsahuje aktivity/procesy, ktoré budú 

predmetom auditu, pravidlá na zvolanie auditu, pravidlá rozdelenia nákladov na audit spolu  

s ostatnými podrobnými pravidlami. 

 

Článok 15 - Riadenie SAP 

1. Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú na dostupnosti Aukčných nástrojov, riešení nútenej 

odstávky Aukčného nástroja, testovaní príslušných aktualizácií a sprístupnení manuálov  

v angličtine pre používateľov Aukčného nástroja. 

2. Ak sa nedosiahne dohodnutá úroveň, všetci PPS prijmú primerané opatrenia uvedené v SAP 

CA. 

 

Článok 16 - Zodpovednosť 

1. SAP CA stanovuje, že každá Zmluvná strana zodpovedá za škody, za ktoré daná Zmluvná 

strana nesie zodpovednosť (Porušujúca strana) a zahŕňa pravidlá zodpovednosti medzi 

Zmluvnými stranami SAP CA a pravidlá zodpovednosti vo vzťahu k nárokom tretích strán. 

2. Pokiaľ ide o zodpovednosť medzi Zmluvnými stranami, v CA je potrebné určiť nasledovné: 

a) Okrem prípadov vyššej moci, majú Zmluvné strany SAP CA právo nárokovať si náhradu 

za všetky možné straty, škody, úhrady, poplatky alebo výdavky, ktoré sú predvídateľné  

a nepredvídateľné a ktoré je možné považovať za priamu škodu vyplývajúcu z porušenia 

SAP CA alebo HAR. Strata výnosov z aukcie vytvára priamu škodu; 

b) Zmluvné strany SAP CA určia hornú hranicu zodpovednosti za porušenie povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť; 

c) Zmluvné strany určia hornú hranicu za porušenie SAP CA alebo HAR (pričom sa rozumie, 

že horná hranica sa odlišuje od hranice stanovej za porušenie povinnosti zachovávať 

mlčanlivosť); 

d) Zmluvné strany SAP CA nemajú žiadnu hornú hranicu pre prípad hrubého zanedbania, 

úmyselného zneužitia, podvodu alebo úmyselného porušenia; 

e) Zmluvné strany SAP CA nenesú žiadnu spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť voči sebe 

navzájom; a 

f) Zmluvné strany SAP CA nenesú zodpovednosť za nepriame škody (strata goodwill, strata 

v podnikaní, ušlý zisk atď.), okrem prípadu hrubého zanedbania, úmyselného zneužitia, 

podvodu alebo úmyselného porušenia. 

3. Pokiaľ ide o zodpovednosť vo vzťahu k tretím stranám, v CA je potrebné určiť nasledovné: 

a) Zmluvné strany SAP CA, ktoré čelia nároku na náhradu škody (Odporca), ktorú utrpela 

tretia strana, okamžite informuje ostatné Zmluvné strany a informuje ich v možnom 

rozsahu o obsahu nároku; 

b) Dotknuté strany (Odporca a údajné Porušujúce strany) budú spolupracovať pri obhajobe 

vznesenej Odporcom voči nárokom tretích strán; a 

c) Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú na pravidlách nárokovania si náhrady zo strany 
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Odporcu od Porušujúcich strán. 

4. Prevádzkovateľ SAP musí mať dostatočné poistné krytie na celú dobu trvania CA a na 

žiadosť akéhokoľvek PPS mu poskytne správu potvrdzujúcu dostačujúci charakter tohto krytia. 

 

Článok 17 - Mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany SAP CA sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. 

2. Zmluvné strany SAP CA definujú dôverné informácie (vrátane vylúčení ako sú verejné 

informácie, informácie zverejnené treťou stranou atď.) ako aj zverejňujúcou a prijímajúcou 

stranou. 

3. Povinnosti Zmluvných strán SAP CA týkajúce sa mlčanlivosti zahŕňajú okrem iného najmä: 

a) povinnosť nezverejniť dôverné informácie tretej strane, 

b) povinnosť nepoužívať informácie inak než na účel SAP CA; a 

c) povinnosť zabezpečiť informácie rovnakým stupňom ochrany ako svoje vlastné dôverné 

informácie. 

4. Výnimky z povinností zachovávať mlčanlivosť zahŕňajú najmä okrem iného: 

a) prípad žiadosti zo strany správneho/regulačného orgánu alebo sudcu; a 

b) prípady, na ktoré sa vzťahuje národné právo, ustanovenia Nariadenia FCA alebo inej 

príslušnej legislatívy EÚ. 

5. Dôverné informácie ostávajú vlastníctvom zverejňujúcej strany a obsahujú pravidlá   na 

vrátenie/zničenie dôverných informácií na požiadanie/po ukončení SAP CA. 

6. SAP CA obsahuje sankcie za porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť. 

7. Ustanovenia o mlčanlivosti ostávajú v platnosti aj po ukončení/vypršaní SAP CA. 

 

Článok 18 - Postúpenie práv a povinností 

1. Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú, že SAP CA nie je možné previesť alebo postúpiť  

na tretiu stranu bez predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu všetkých ostatných 

Zmluvných strán SAP CA. 

2. Ktorýkoľvek PPS bude schopný voľne previesť svoje práva a povinnosti v určitých prípadoch 

(bez potreby kvalifikovať sa ako PPS, pri postúpení na ovládanú spoločnosť atď.),  

ale v týchto prípadoch je potrebné poslať ostatným Zmluvným stranám predchádzajúce písomné 

oznámenie. 

 

Článok 19 - Oddeliteľnosť 

Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú, že ak sa akákoľvek časť alebo ustanovenie SAP CA stane 

neplatným, nezákonným, nulitným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na iné časti alebo 

ustanovenia SAP CA. Zmluvné strany ju/ho nahradia platnými, zákonnými a vykonateľnými 

ustanoveniami na dosiahnutie plánovaného ekonomického a právneho účinku CA. 

 

Článok 20 - Vzdanie sa 

Zmluvné strany SAP CA sa dohodli, že žiadne zlyhanie alebo oneskorenie Zmluvnou stranou 

SAP CA pri výkone akéhokoľvek práva alebo nápravného prostriedku podľa zákona alebo podľa 

CA nepoškodí také právo alebo nápravný prostriedok, ani nebude použité alebo vykladané ako 

vzdanie sa alebo jeho odchýlka, ani nezamedzuje jeho vykonaniu v žiadnom následnom čase  

a žiadne jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek takého práva alebo nápravného 

prostriedku nezamedzuje jeho žiadnemu ďalšiemu uplatneniu alebo uplatneniu akéhokoľvek 

iného nápravného prostriedku. 
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Článok 21 - Zmena a doplnenie 

SAP CA musí obsahovať podmienky, za ktorých je možné zmluvu meniť a dopĺňať a tiež opis 

procesu zmien a dopĺňania (písomne, schválenie od regulačného úradu atď.). 

 

Článok 22 - Nové zmluvné strany 

SAP CA zahŕňa tieto podmienky týkajúce sa pristúpenia nových Zmluvných strán SAP CA  

k SAP CA: 

a) novou zmluvnou stranou bude PPS; 

b) nová zmluvná strana podpíše Formulár pristúpenia, pričom šablóna tohto formulára bude 

pripojená k SAP CA ako Príloha; a 

c) pristúpenie nadobudne platnosť po jeho potvrdení Prevádzkovateľom SAP a dotknutým/i 

PPS hranice(íc) Ponukovej oblasti, na ktorej dochádza k prideľovaniu dlhodobých kapacít. 

Takéto potvrdenie nebude nerozumne zadržiavané. 

 

Článok 23 - Jazyk 

SAP CA stanoví anglický jazyk ako jazyk pre všetky oznámenia a právne konania v rozsahu 

povolenom príslušnou povinnou legislatívou. 

 

Článok 24 - Oznámenia 

1. Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú na forme, doručení, účinnosti oznámení a v Prílohe  

k SAP CA uvedú zoznam kontaktných osôb pre všetky Zmluvné strany. 

2. Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú na procese úpravy kontaktných osôb. 

 

Článok 25 - Platné zákony 

Rozhodujúcou/platnou legislatívou je legislatíva krajiny, kde sa nachádza centrála 

Prevádzkovateľa SAP. 

 

Článok 26 - Riešenie sporov 

Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú na dvojúrovňovom riešení sporov: 

a) priateľské urovnanie, podľa ktorého sa budú Zmluvné strany SAP najprv snažiť vyriešiť 

svoje spory vzájomným rozhovorom v určitom časovom rámci. Keď Zmluvné strany SAP 

CA dosiahnu priateľské urovnanie, podpíšu zmluvu o vyriešení; a 

b) arbitráž, ku ktorej sa Zmluvné strany SAP CA uchýlia, keď sa im nepodarí vyriešiť spor 

priateľským urovnaním. V tom prípade sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na arbitráži,  

na pravidlách, ktoré budú dodržiavať na jazyku arbitráže, počte a odbornosti rozhodcov. 

Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú, že rozhodcovský nález je konečným rozhodnutím  

a nie je možné sa voči nemu odvolať. 

 

Článok 27 - Nadobudnutie účinnosti a trvanie 

1. SAP CA nadobudne účinnosť v deň jej platného podpísania každou zo Zmluvných strán SAP 

CA a minimálne do termínu určenému v článku 4 tohto Návrhu SAP. V prípade, že Zmluvné 

strany SAP CA nepodpíšu túto Zmluvu v rovnaký deň, za dátum nadobudnutia účinnosti tejto 

SAP CA sa bude považovať dátum posledného podpisu. 

2. Trvanie SAP CA bude definované v SAP CA. Rozumie sa však, že také trvanie bude pevne 

určené vzhľadom na úlohy, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ SAP a najmä vzhľadom na charakter 

takých úloh. 
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Článok 28 - Ukončenie a pozastavenie 

1. Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú, že SAP CA môže jednotlivá Zmluvná strana ukončiť od 

1. januára akéhokoľvek daného roka s 12-mesačnou výpovednou lehotou s oznámením poslaným 

doporučene všetkým ostatným Zmluvným stranám. 

2. Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú na tom, v ktorých prípadoch je možné SAP CA ukončiť 

s odôvodnením „oprávnený dôvod“. V takých prípadoch budú mať všetky Zmluvné strany SAP 

CA právo ukončiť SAP CA k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca,  

s požadovanou šesťmesačnou výpovednou lehotou. 

3. SAP CA bude obsahovať vyhlásenie, že v prípade ukončenia zo strany jednej alebo viacerých 

Zmluvných strán SAP CA, ostáva SAP CA v platnosti a je záväzná pre zvyšné Zmluvné strany 

SAP CA. 

4. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca z obdobia pred ukončením bude pokračovať až do jej 

vykonania/splnenia. 

5. Prevádzkovateľ SAP má právo pozastaviť vykonávanie Úloh SAP v prípade, ak PPS poruší 

svoje povinnosti poskytovať informácie týkajúce sa zmeny a doplnenia HAR, čo môže mať za 

následok nepriaznivý dopad na Prevádzkovateľa SAP, ako napr. zvýšenie rizika, zvýšenie 

zodpovedností alebo nemožnosť SAP splniť povinnosti podľa platných HAR. 

 

Článok 29 - Vyššia moc 

1. Zmluvné strany SAP CA sa dohodnú, že nemôžu niesť zodpovednosť za neplnenie povinností 

ovplyvnených vyššou mocou. Zmluvné strany SAP CA zadefinujú vyššiu moc ako je to v HAR  

a zahrnú situácie ako sú katastrofy, povodeň, zemetrasenie, epidémia, spoločenské udalosti 

(vojna, nepokoje, embargo atď.) a prekážky v práci (štrajk, spomalenie prác atď.). 

2. Ak situácia vyššej moci, ktorá ovplyvňuje povinnosti minimálne jednej zo Zmluvných strán 

SAP CA, trvá minimálne šesť (6) mesiacov alebo ak sa rozumie, že bude pokračovať počas 

obdobia minimálne šiestich (6) mesiacov alebo ak pozastavenie plnenia povinností z dôvodu 

vyššej moci znemožňuje plnenie SAP CA, potom môže ktorákoľvek Zmluvná strana písomnou 

výpoveďou SPA CA ukončiť. 

 

Článok 30 - Prílohy 

1. SAP CA obsahuje potrebné prílohy, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou SAP CA a budú 

pokrývať nasledovné: 

a) zoznam kontaktných údajov Zmluvných strán; 

b) prehľad Úloh SAP odsúhlasených pre hranicu Ponukovej oblasti; 

c) Prevádzkové postupy; 

d) výročnú Správu o používaní poplatkov; 

e) formulár prístupu pre nové zmluvné strany, aby mohli pristúpiť k SAP CA. 

2. SAP CA bude definovať hierarchiu v prípadoch protirečenia medzi podmienkami hlavného 

textu a príloh SAP CA. 

 

Kapitola 2: Funkčné požiadavky 

 

HLAVA 1 

Harmonizovaný zmluvný rámec s účastníkmi trhu 

 

Článok 31 - Všeobecné ustanovenia 

1. SAP v súlade s platnými HAR umožní účasť na procesoch prideľovania dlhodobých kapacít 

všetkým účastníkom trhu, ktorí: 
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a) uzatvoria platnú a účinnú Zmluvu o účasti; 

b) akceptujú Pravidlá informačného systému Aukčného nástroja a budú mať prístup  

k Aukčnému nástroju v súlade s HAR; a 

c) akceptujú, v prípade potreby, dodatočné finančné podmienky v súlade s HAR. 

2. Prevádzkovateľ SAP musí dodržiavať požiadavky a procesy pre účasť na aukciách 

a prevode podľa špecifikácie  HAR. HAR určia proces uzatvorenia Zmluvy o účasti a jej 

aktualizáciu, vrátane termínov pre všetky príslušné kroky uvažované na strane ako účastníkov 

trhu, tak i Prevádzkovateľa SAP. 

 

HLAVA 2 

Zásady finančného vyrovnania a riadenie rizík pridelených produktov  

 

Článok 32 - Kolaterály 

1. Kolaterály od Registrovaných účastníkov na zabezpečenie platieb vyplývajúcich z aukcií 

dlhodobých prenosových práv bude mať na starosti Prevádzkovateľ SAP. 

2. Prevádzkovateľ SAP zabezpečí súlad s pravidlami riadenia kolaterálov podľa HAR vrátane 

nasledovného: 

a) formulárov akceptovaných kolaterálov; Bankovej záruky a hotovostných vkladov; 

b) meny akceptovaných kolaterálov; 

c) platnosti a procesu obnovy kolaterálov; 

d) úpravy kolaterálov; 

e) termínu na predloženie kolaterálov pred príslušnou aukciou; 

f) špecifikácie potvrdenia alebo odmietnutia akceptácie kolaterálov zo strany 

Prevádzkovateľa SAP; 

g) incidentov, ktoré môžu nastať v súvislosti s kolaterálmi a údajmi v oznámeniach  

o incidentoch, ktoré posiela SAP; a 

h) postupu výzvy a obnovenia kolaterálov. 

 

Článok 33 - Úverový rámec 

1. SAP musí byť schopná preveriť platnosť kolaterálov formou Bankovej záruky, vypočítať  

a neustále aktualizovať Úverový rámec každého Registrovaného účastníka v súlade s HAR. 

2. SAP musí byť schopná skontrolovať maximálnu platobnú povinnosť a vzťah Úverového 

rámca pri predkladaní Ponuky a pri ukončení Obdobia predkladania ponúk v súlade s HAR. 

 

Článok 34 - Fakturácia a platba 

Prevádzkovateľ SAP musí dodržiavať vyúčtovanie platieb a fakturačné postupy definované v 

HAR vrátane nasledovného: 

a) výpočtu dlžných čiastok za všetky dlhodobé prenosové práva; 

b) mena všetkých finančných informácií, cien a dlžných čiastok vrátane odchýlok 

požadovaných platnými zákonmi alebo nariadeniami; 

c) termínu na vyrovnanie danej čiastky a akýchkoľvek úrokov z omeškania; 

d) daní a odvodov v sadzbe a rozsahu použiteľnom pri hodnotení platobných povinností  

a pri vystavovaní faktúr; 

e) zaokrúhľovania dlžných čiastok; 

f) výpočtu mesačných splátok; 

g) uplatnenia odpočítania dane, ak sa tak požaduje; 

h) podmienok vystavovania faktúr a platieb vrátane procesu vystavovania faktúr; 

vystavovania faktúr v prípade krátenia a vrátenia; termínov na vystavovanie faktúr; 

procesu opravy faktúr; a uplatnenia bankových poplatkov; 

i) procesu platby v prípade sporov a riešenia sporov; a 
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j) oneskorenej platby a situácií v oblasti platobných incidentov. 

 

Článok 35 - Náhrada pre držiteľov dlhodobých prenosových práv 

1. Prevádzkovateľ SAP vyplatí Registrovaným účastníkom, ktorí vrátili dlhodobé prenosové 

práva, náhradu rovnajúcu sa hodnote vrátených dlhodobých prenosových práv v súlade s HAR. 

2. Prevádzkovateľ SAP poskytne náhradu držiteľovi dlhodobých prenosových práv za Finančné 

kapacitné práva a nenominované Fyzické prenosové práva, ktoré sú opätovne pridelené 

v príslušnom dennom prideľovaní v súlade s HAR. 

 

Článok 36 - Náhrada za krátenia 

1. V prípade krátenia na zabezpečenie udržania prevádzky v rámci Limitov prevádzkovej 

bezpečnosti pred Konečným termínom dennej garantovateľnosti odškodní Prevádzkovateľ SAP 

držiteľa dlhodobých prenosových práv v súlade s HAR. 

2. V prípade Vyššej moci pred Konečným termínom dennej garantovateľnosti majú držitelia 

krátených dlhodobých prenosových práv právo prijať odškodnenie v súlade s HAR. 

3. V prípade Vyššej moci alebo Núdzovej situácie po Konečnom termíne dennej 

garantovateľnosti odškodní Prevádzkovateľ SAP držiteľov krátených dlhodobých prenosových 

práv podľa článku 72 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1222. 

 

HLAVA 3 

Produkty, metódy prideľovania a algoritmy 

 

Článok 37 - Všeobecné ustanovenia 

1. SAP môže prideliť Registrovaným účastníkom dlhodobé prenosové práva prostredníctvom 

Explicitného pridelenia. Pred aukciou zverejní Prevádzkovateľ SAP na svojej internetovej 

stránke Špecifikácie aukcie v súlade s HAR. 

2. Aukcie sa organizujú pomocou Aukčného nástroja. Každý Registrovaný účastník spĺňajúci 

požiadavky na účasť na aukcii môže predložiť Ponuky v Aukčnom nástroji až do vypršania 

príslušného termínu na predloženie Ponúk do konkrétnej aukcie podľa príslušnej Špecifikácie 

aukcie. 

3. Prevádzkovateľ SAP zabezpečí súlad s platnými HAR týkajúcimi sa: 

a) zoznamu informácií, ktoré budú poskytnuté v rámci Špecifikácie aukcie; 

b) minimálneho termínu na poskytnutie všetkých informácií príslušných pre konkrétnu aukciu 

vrátane zverejnenia Špecifikácie aukcie, Ponúkanej kapacity; 

c) formy a obsahu Ponúk; 

d) podmienok, splnenie ktorých sa vyžaduje na registráciu Ponúk; 

e) kritérií na overovanie Úverového limitu podľa článku 34 tohto Návrhu SAP; 

f) určenia Výsledkov aukcie; 

g) oznámenia o predbežných a konečných Výsledkoch aukcie; a 

h) postupu napadnutia Výsledkov aukcie. 

4. Prevádzkovateľ SAP poskytne informácie o nadchádzajúcich aukciách zverejnením 

predbežného Aukčného kalendára s dátumami aukcií na svojej internetovej stránke  v primeranom 

predstihu pred konaním aukcií. 

 

Článok 38 - Forma produktov a zahrnuté hranice Ponukovej zóny 

1. Pokiaľ nie je v HAR stanovené inak, štandardné časové rámce Prideľovania dlhodobých 

kapacít sú podľa dostupnosti produktov definované takto: 

a) ročný časový rámec; a 
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b) mesačný časový rámec. 

2. Pokiaľ by kombinácia schválených návrhov dlhodobých prenosových práv podľa článku 31 

Nariadenia FCA viedla ku skráteniu zoznamu (pričom v tom prípade bude výsledný kratší 

zoznam zadržiavaný na účely aktuálneho článku), SAP musí byť schopná prideliť nasledujúce 

formy produktov: 

a) Ročný kalendárny produkt a Ročný nekalendárny produkt; 

b) Sezónny produkt; 

c) Štvrťročný produkt; 

d) Mesačný produkt; 

e) Týždenný produkt a víkendový produkt. 

3. SAP môže prideliť dlhodobé prenosové práva na všetkých hraniciach Ponukovej oblasti 

patriacich pod HAR. 

 

HLAVA 4 

Prevádzkové procesy 

 

Článok 39 - Zverejnenie ponúkanej kapacity 

1. Prevádzkovateľ SAP dostane priamo od PPS, prípadne od koordinovaného kalkulátora 

kapacity objem dlhodobej medzioblastnej kapacity, ktorá bude predmetom ponuky  

v príslušnej aukcii. 

2. Prevádzkovateľ SAP zverejní Ponúkanú kapacitu vrátane prípadných Redukčných období  

v súlade s HAR. 

 

Článok 40 - Predloženie Ponúk a registrácia 

1. SAP umožní predkladanie Ponúk vrátane štandardných Ponúk v súlade s HAR a v súlade  

s Pravidlami informačného systému Aukčného nástroja. 

2. Ponuky budú predkladané SAP vo formátoch určených v dokumentácii dostupnej  

na internetovej stránke Prevádzkovateľa SAP. SAP bude schopná zabezpečiť, aby neboli 

zohľadnené ponuky, ktoré nie sú predložené v požadovanom formáte. 

3. Ponuky budú akceptované alebo zamietnuté v súlade s formátmi určenými v dokumentácii 

dostupnej na internetovej stránke Prevádzkovateľa SAP a v súlade s HAR a následne budú 

použité pri určení Výsledkov aukcie. Prevádzkovateľ SAP vedie záznam o všetkých prijatých 

Ponukách. 

 

Článok 41 - Krátenie kapacity a nominácie 

1. V prípade Vyššej moci alebo na zabezpečenie toho, že prevádzka bude v súlade s Limitmi 

prevádzkovej bezpečnosti, môžu byť dlhodobé prenosové práva krátené v súlade s Nariadením 

FCA a HAR. 

2. PPS, prípadne Koordinovaný kalkulátor kapacity predloží SAP žiadosť  

o krátenie dlhodobej medzioblastnej kapacity. SAP bude schopná primerane znížiť držané práva 

a Prevádzkovateľ SAP vykompenzuje alebo odškodní držiteľov krátených dlhodobých 

prenosových práv v súlade s HAR. 

3. V prípade krátenia nominovaných Fyzických prenosových práv pošlú PPS po tom, čo poslali 

nekrátené hodnoty, skrátené nominácie SAP. SAP bude schopná vypočítať náhradu, ktorá bude 

vyplatená držiteľom krátených nominovaných Fyzických prenosových práv na základe krátených 

nominácií v súlade s HAR. 

4. Prevádzkovateľ SAP čím skôr zverejní informácie o krátení dlhodobých prenosových práv. 
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Článok 42 - Určenie Výsledkov aukcie 

Po predložení Ponúk bude SAP schopná určiť Výsledky aukcie (pridelené množstvo, aukčnú 

cenu a víťazných Registrovaných účastníkov) v súlade s HAR. 

 

Článok 43 - Oznámenie o predbežných Výsledkoch aukcie 

Prevádzkovateľ SAP čím skôr zverejní predbežné Výsledky aukcie v súlade s HAR. 

 

Článok 44 - Napadnutie Výsledkov aukcie 

Ak sa Registrovaní účastníci domnievajú, že Výsledky aukcie sú chybné, umožní Prevádzkovateľ 

SAP napadnutie Výsledkov aukcie. Prevádzkovateľ SAP spracuje napadnutie v súlade s HAR. 

 

Článok 45 - Vrátanie dlhodobých prenosových práv 

1. SAP umožní vrátanie dlhodobých prenosových práv v súlade s HAR a v následnej aukcii SAP 

sprístupní vrátenú kapacitu. 

2. Prevádzkovateľ SAP, v mene PPS, poskytne Registrovanému účastníkovi za vrátenie 

dlhodobých prenosových práv náhradu v súlade s HAR. 

3. Údaje týkajúce sa požadovaných informácií a formátu vrátenia, ktorý bude Prevádzkovateľ 

SAP akceptovať, sú ďalej určené v HAR. 

 

Článok 46 - Prevod dlhodobých prenosových práv 

SAP umožní Prevod dlhodobých prenosových práv v súlade s HAR a v súlade s Pravidlami 

informačného systému Aukčného nástroja. 

 

Článok 47 - Vývesná tabuľa 

Prevádzkovateľ SAP bezplatne sprístupní vývesnú tabuľu Registrovaným účastníkom v súlade  

s HAR. 

 

Článok 48 - Používanie a náhrada za dlhodobé prenosové práva 

1. SAP poskytne Registrovaným účastníkom a príslušným PPS Dokument o právach s uvedením 

dlhodobých prenosových práv, ktoré Registrovaný účastník drží a, v prípade Fyzických 

prenosových práv, má právo nominovať v súlade s príslušnými Pravidlami nominácie. 

2. Prevádzkovateľ SAP poskytne náhradu za Finančné prenosové práva alebo nenominované 

Fyzické prenosové práva v súlade s HAR. 

 

Článok 49 - Núdzové postupy – Všeobecné ustanovenia 

Prevádzkovateľ SAP zorganizuje v primerane praktickom rozsahu núdzové postupy v súlade  

s HAR v týchto prípadoch: 

a) zlyhanie na strane SAP v prípade štandardných procesov na výmenu údajov 

prostredníctvom Aukčného nástroja; 

b) nerealizovateľnosť aukcie z technických príčin; 

c) nerealizovateľnosť vrátenia dlhodobých prenosových práv z technických príčin; 

d) nerealizovateľnosť oznámenia o prevode dlhodobých prenosových práv z technických 

príčin; a 

e) z technických príčin nerealizovateľnosť oznámenia o tom, kto bude nominovať dlhodobú 

medzioblastnú kapacitu. 
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Článok 50 - Zrušenie aukcie 

Prevádzkovateľ SAP môže v súlade s HAR aukciu zrušiť v prípade technických problémov pred 

konečným poskytnutím výsledkov s tým, že v čase incidentu boli k dispozícii adekvátne núdzové 

postupy a že tieto postupy boli iniciované podľa článku 49 alebo po konečných Výsledkoch 

aukcie, ak sú Výsledky aukcie chybné. Prevádzkovateľ SAP informuje Registrovaných 

účastníkov a príslušných PPS o zrušení aukcie. 

 

HLAVA 5 

Dátové rozhrania 

 

Článok 51 - Pravidlá informačného systému 

Pravidlá informačného systému stanovujú zmluvné podmienky prístupu a používania Aukčného 

nástroja Registrovanými účastníkmi a ich používateľom(ľmi); Prevádzkovateľ SAP pripraví  

a bude prevádzkovať Aukčný nástroj v súlade s Pravidlami informačného systému. 

 

Článok 52 - Normy týkajúce sa správ 

1. Prevádzkovateľ SAP môže určiť, ktoré Normy týkajúce sa správ sa požadujú pri používaní 

Aukčného nástroja. Každá Norma týkajúca sa správ musí byť dostupná na internetovej stránke 

Prevádzkovateľa SAP odkazom na príslušné normy ENTSO-E podľa ich zverejnenia na 

internetovej stránke ENTSO-E. Správy Registrovaného účastníka musia spĺňať Normu týkajúcu  

sa správ, pričom ak ju rešpektovať nebudú, budú zamietnuté. 

2. Prevádzkovateľ SAP má právo upravovať Normy týkajúce sa správ. Prevádzkovateľ SAP 

musí Registrovaných účastníkov informovať o nových Normách týkajúcich sa správ v primeranom 

predstihu na svojej internetovej stránke, vrátane dátumu nadobudnutia ich účinnosti. 

3. Dátum a čas vygenerovaný Aukčným nástrojom, tak ako sa zobrazuje v správach prijatých 

alebo poslaných zo strany SAP, bude jediným dátumom a časom, ktorý sa bude brať do úvahy na 

účely dokazovania. 

4. SAP musí byť schopná archivovať správy a protokoly s údajmi na účely akéhokoľvek sporu  

v súlade s Pravidlami informačného systému a platnou legislatívou. 

 

HLAVA 6 

Technická dostupnosť a spoľahlivosť poskytovaných úloh 

 

Článok 53 - Podpora účastníkov 

1. Prevádzkovateľ SAP ponúkne Registrovaným účastníkom v pracovnom čase podporu 

týkajúcu sa aukcií. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa SAP na tento účel budú zverejnené  

na internetovej stránke Prevádzkovateľa SAP. Registrovaní účastníci budú emailom informovaní  

o akejkoľvek zmene pracovného času alebo kontaktných údajov. 

2. Všetka komunikácia musí byť v anglickom jazyku. 

 

Článok 54 - Pohotovostná telefonická podpora 

Prevádzkovateľ SAP zabezpečí pre PPS pohotovostnú telefonickú podporu mimo pracovného 

času na administráciu prípadných krátení. Táto podpora bude dostupná iba pre krátenie a bude 

konkretizovaná v SAP CA. 
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Článok 55 - Školenie operátorov PPS a registrovaných účastníkov 

V prípade podstatného vývoja Aukčného nástroja môžu PPS požiadať Prevádzkovateľa SAP  

o zorganizovanie školiacich stretnutí pre operátorov PPS a Registrovaných účastníkov. 

Prevádzkovateľ SAP splní túto žiadosť, pokiaľ ju vyhodnotí ako primeranú a odôvodnenú.  

 

Článok 56 - Riadenie reklamácií Účastníkov 

1. Prevádzkovateľ SAP bude pre Registrovaných účastníkov prevádzkovým kontaktom  

pre všetky potenciálne reklamácie. Pokiaľ sa v HAR neuvádza inak, pošle Prevádzkovateľ SAP  

do piatich (5) pracovných dní od prijatia Registrovanému účastníkovi oznámenie o prijatí  

jeho reklamácie. 

2. Pokiaľ sa v HAR neuvádza inak, bude Prevádzkovateľ SAP konzultovať so zaangažovanými 

PPS s cieľom poskytnúť Registrovanému účastníkovi odpoveď do dvadsiatich (20) pracovných 

dní od prijatia jeho reklamácie.  

 

ČASŤ 3: 

Metodika rozdelenia nákladov SAP 

 

Článok 57 - Predmet a rozsah 

1. Všetci PPS prispejú Prevádzkovateľovi SAP poplatkom na jeho odmenu za vykonávanie Úloh 

SAP v súlade s touto Metodikou rozdelenia nákladov SAP. 

2. Metodika rozdelenia nákladov SAP sa bude vzťahovať na Úlohy SAP, pričom je potrebné 

zohľadniť interakciu s nákladmi na ostatné úlohy poskytované Prevádzkovateľom SAP,  

ktoré nespadajú pod Návrh SAP, kvôli spravodlivému rozdeleniu, ktoré odráža vynaložené 

prevádzkové náklady každej Úlohy SAP. 

3. Spôsob výpočtu jednotlivých poplatkov Prevádzkovateľom SAP musí rešpektovať charakter 

nákladov a priniesť PPS úspory. 

4. Pri výpočte poplatkov za Úlohy SAP pre nasledujúci rozpočtový rok je potrebné zohľadniť 

minimálne tieto prvky: 

a) Úlohy SAP, ako sú definované v článku 9; 

b) počet PPS, ktorí menujú Prevádzkovateľa SAP na výkon Úloh SAP; 

c) počet Hraníc prideľovania pokrytých zo strany SAP na úlohu; 

d) celkové náklady rozpočítané Prevádzkovateľom SAP; 

e) rozdelenie nákladov SAP pre každú Úlohu SAP; a 

f) náklady plus maržu, ktorú Prevádzkovateľ SAP účtuje za využívanie Úloh SAP, iba ak to 

vyžadujú národné daňové úrady v mieste centrály Prevádzkovateľa SAP a na najnižšej 

možnej úrovni. 

 

Článok 58 - Náklady na zriadenie, rozvoj a prevádzku Jednotnej 

prideľovacej platformy 

1. Celkové rozpočtované náklady na prevádzku SAP budú pridelené na každú Úlohu SAP  

so zohľadnením všetkých úloh, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ SAP. Prevádzkovateľ SAP 

navrhne pravidelné odsúhlasenie medzi rozpočtovanými a realizovanými nákladmi, ktoré overí 

Rada SAP. 

2. Rozdelenie nákladov za prevádzku SAP Úlohám SAP musí vychádzať z priamych nákladov  

a rozdelenia nepriamych nákladov, kde: 

a) sú priame náklady priamo pridelené rôznym Úlohám SAP; a 

b) nepriame náklady sú pridelené rôznym Úlohám SAP na základe stráveného času  

a používania. 
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3. Nepriame náklady zahŕňajú okrem iného najmä: 

a) dodávky IT a všeobecné náklady na údržbu IT; 

b) nájomné pre Prevádzkovateľa SAP; 

c) účtovanie/IT auditu; 

d) poistenia; 

e) osobné náklady vo finančnom oddelení, v oddelení ľudských zdrojov; 

f) ostatné náklady týkajúce sa ľudských zdrojov (ako napr. nábor); 

g) prevádzkové náklady na kanceláriu; 

h) školenie; a 

i) konzultácie. 

4. Náklady týkajúce sa zriadenia SAP a vynaložené po schválení tohto Návrhu SAP zo strany 

NRÚ budú znášať všetci PPS v súlade s touto Metodikou rozdelenia nákladov SAP. Takéto 

náklady zahŕňajú minimálne investície súvisiace s prideľovaním dlhodobých kapacít,  

ktoré sa týkajú Úloh SAP vrátane zavedenia produktov uvedených v článku 38 ods. 2  

a akékoľvek súvisiace odpisy po schválení návrhu SAP. 

5. Náklady týkajúce sa ďalšieho rozvoja SAP po jej zriadení s pokrytím minimálne nákladov  

na rozvoj dodatočných produktov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v článku 38 ods. 2, 

dodatočných funkcií po zmene v HAR alebo možných nových prvkov zameraných na zlepšenie 

výkonnosti SAP, budú znášať všetci alebo dotknutí PPS v súlade s touto Metodikou rozdelenia 

nákladov SAP. 

 

Článok 59 - Návrh prideľovania nákladov 

1. Prideľovanie nákladov všetkým Úlohám SAP („Návrh prideľovania nákladov“) musí 

vychádzať  

z prideľovania priamych a nepriamych nákladov. Prevádzkovateľ SAP zabezpečí každý rok 

prideľovanie nepriamych nákladov rôznym úlohám, v prvom rade zahrnutím nových položiek a 

v druhom rade upravením parametra stráveného času v zmysle aktualizovaných procesov. Návrh 

prideľovania nákladov pre nadchádzajúci rok je súčasťou výročnej Správy  

o používaní poplatkov podľa článku 63 Návrhu SAP. 

2. Návrh prideľovania nákladov vychádza z: 

a) prideľovania priamych nákladov príslušnej Úlohe SAP; 

b) pridelenia IT nákladov súvisiacich s aukciou príslušnej Úlohe SAP na základe relatívneho 

používania IT; 

c) priradenia nepriamych nákladov príslušným úlohám na základe posúdenia pracovnej 

vyťaženosti na oddelenie zapojené do každej úlohy, ktorú Prevádzkovateľ SAP  

vykonáva iba pre danú Úlohu SAP; a 

d) priradenia primeraného podielu minimálnej požadovanej ziskovej marža  

marže uplatnenej na zisk pred zdanením pre Prevádzkovateľa SAP na príslušné Úlohy 

SAP, ak to vyžadujú vnútroštátne daňové  orgány v mieste, kde sa nachádza centrála 

Prevádzkovateľa SAP. 

 

Článok 60 - Pravidlá rozdelenia nákladov 

1. Rozdelenie nákladov na Úlohu SAP bude vychádzať z rôznych kombinácií týchto dvoch 

kľúčov: 

a) kľúč rozdelenia nákladov „Na hranicu prideľovania“; a 

b) kľúč rozdelenia nákladov „Na PPS“. 

2. Kľúč rozdelenia nákladov „Na hranicu prideľovania“ je jednotlivý pomer PPS na Úlohu SAP, 

ktorý predstavuje časť pridelenú tejto Úlohe SAP a rovnajúcu sa počtu Hraníc prideľovania 

príslušných PPS, kde sa vykonáva Úloha SAP, vydelený celkovým počtom Hraníc prideľovania, 

kde sa daná Úloha SAP vykonáva. Pre Spojovacie vedenia jednosmerného prúdu, bez ohľadu na 
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vlastníctvo Spojovacieho vedenia jednosmerného prúdu, je potrebné každú stranu Spojovacieho 

vedenia jednosmerného prúdu zohľadniť len raz. To isté platí pre Hranice prideľovania, ktoré 

prevádzkuje iba jeden PPS. Pre Hranice prideľovania s viac než jedným PPS na jednej strane sa 

Hranica prideľovania zohľadní len raz ako celkový súčet a rozdelí sa rovnomerne medzi 

príslušných PPS. 

3. Kľúč rozdelenia nákladov „Na PPS“ predstavuje individuálny pomer, ktorý sa rovná časti 

pridelenej PPS k Úlohe SAP, vydelený počtom PPS, ktorí celkovo danú Úlohu SAP využívajú. 

4. Skombinovaním oboch kľúčov rozdelenia nákladov v závislosti od príslušnej Úlohy SAP určí 

Prevádzkovateľ SAP konečné pomery na Úlohu SAP podľa PPS zohľadnením charakteru 

súvisiacich nákladov. Kombinácia kľúčov rozdelenia nákladov, ktorá sa vzťahuje na každú 

Úlohu SAP, bude určená v Štruktúre poplatkov SAP uvedenej v článku 61 Návrhu SAP  

a zverejnenej v Správe o používaní poplatkov. 

 

Článok 61 - Štruktúra poplatkov SAP 

1. V prípade Úloh SAP bude Štruktúra poplatkov SAP vychádzať z Metodiky rozdelenia 

nákladov SAP a určí kombináciu kľúčov rozdelenia nákladov, ktorá sa vzťahuje  pre každú 

Úlohu SAP. Štruktúra poplatkov SAP určí aj proces pre akúkoľvek úpravu poplatkov v súlade  

s Metodikou rozdelenia nákladov SAP. 

2. Štruktúru poplatkov SAP schváli Rada SAP. Ak sa do 31. októbra (pre fakturačné obdobie od 

1. januára do 31. decembra nasledujúceho roka) nedosiahne žiadna dohoda, budú platiť 

existujúce kľúče rozdelenia nákladov (ako sa uvádza v článku 61 tohto Návrhu SAP). 

3. V prípade nezrovnalostí medzi Štruktúrou poplatkov SAP a Metodikou rozdelenia nákladov 

SAP pre Úlohy SAP, platí posledné uvedené. 

4. Zmena a doplnenie tejto Metodiky rozdelenia nákladov SAP pre Úlohy SAP si môže 

vyžadovať primeranú následnú revíziu pravidiel rozdelenia nákladov a Štruktúry poplatkov SAP. 

 

Článok 62 - Návrh správy o používaní poplatkov 

1. Prevádzkovateľ SAP poskytne Rade SAP návrh výročnej Správy o používaní poplatkov 

vrátane jednotlivého ročného poplatku na PPS s rozpisom podľa Úloh SAP v súlade s touto 

Metodikou rozdelenia nákladov SAP, minimálne raz ročne do konca októbra v roku,  

ktorý predchádza roku použitia. 

2. Rada SAP skontroluje návrh výročnej Správy o používaní poplatkov a oznámi 

Prevádzkovateľovi SAP akúkoľvek nezrovnalosť. 

3. V prípade, že Rada SAP oznámi Prevádzkovateľovi SAP nezrovnalosť, Prevádzkovateľ SAP 

oznámenie posúdi a výsledky tohto posúdenia poskytne bez zbytočného odkladu Rade SAP. 

4. Správa o používaní poplatkov bude zahŕňať minimálne tieto informácie: 

a) Kategórie Úloh SAP (napr. dlhodobé aukcie s uvedením podrobností o forme produktu, 

zúčtovaní a vyrovnaní), poplatok na kategóriu Úlohy SAP; 

b) použité kľúče rozdelenia nákladov podľa Úloh SAP určené v Štruktúre poplatkov SAP; 

c) prehľad PPS, na ktoré sa vzťahuje každá kategória Úlohy SAP, ak je to potrebné; 

d) prehľad o počte Hraníc prideľovania podľa PPS, na ktorého sa vzťahuje kategória Úloh 

SAP, ak je to potrebné; 

e) Návrh rozdelenia nákladov s rozdelením nákladov vrátane nepriamych nákladov pre všetky 

Úlohy SAP podľa konečných pomerov na Úlohu SAP; 

f) celkový ročný poplatok na PPS s rozpisom podľa Úlohy SAP; a 

g) všetky súvisiace podporné tabuľky a dokumenty. 

5. Návrh Správy o používaní poplatkov poskytne transparentný prehľad rozdelenia nákladov  

a konkrétneho rozdelenia nákladov medzi príslušné Úlohy SAP. 



 

21 

 

 

Článok 63 - Mimoriadna aktualizácia správy o používaní poplatkov 

1. Prevádzkovateľ SAP môže za výnimočných okolností upraviť poplatky v priebehu roka 

platnosti Správy o používaní poplatkov a poskytne PPS podrobné odôvodnenie úpravy 

poplatkov. V takom prípade informuje Prevádzkovateľ SAP Radu SAP predložením návrhu  

na aktualizáciu Správy o používaní poplatkov. 

2. Po predložení návrhu na aktualizáciu Správy o používaní poplatkov skontroluje Rada SAP  

do desiatich (10) pracovných dní podľa definície v SAP CA, či použitie Metodiky rozdelenia 

nákladov SAP a Štruktúra poplatkov SAP mali za následok správny výpočet poplatku 

jednotlivého PPS, a oznámi akékoľvek nezrovnalosti Prevádzkovateľovi SAP. 

3. V prípade, že Rada SAP oznámi Prevádzkovateľovi SAP nezrovnalosť, Prevádzkovateľ SAP 

následne oznámenie posúdi a podľa určenia v SAP CA poskytne výsledky tohto posúdenia bez 

zbytočného odkladu Rade SAP najneskôr do desiatich (10) pracovných dní. Po kontrole vyššie 

opísaného postupu, bude k SAP CA pripojená konečná aktualizovaná Správa o používaní 

poplatkov. 

4. Úprava poplatku musí byť vždy v súlade s najnovšou Metodikou rozdelenia nákladov SAP  

v súlade s Nariadením FCA. 

5. V prípade, že nastane jedna alebo viacero z nasledujúcich zmien: 

a) zmena v počte alebo v zozname Hraníc prideľovania; 

b) počet PPS, ktorí získajú splnenie Úlohy SAP; a/alebo 

c) ročné prispôsobenie na základe rozpočtu na nasledujúci rok a rôzne rozdelenie nepriamych 

nákladov, 

Prevádzkovateľ SAP vykoná prepočítanie poplatkov a navrhne prispôsobenie Štruktúry 

poplatkov vrátane dátumu, od ktorého nadobúda prepočítanie platnosť. Prevádzkovateľ SAP 

oznámi toto rozhodnutie Rade SAP. Po oznámení skontrolujú členovia Rady SAP do desiatich 

(10) pracovných dní správne používanie aktuálnych jednotlivých príspevkov. 

 

Článok 64 - Zmeny a doplnenia Metodiky rozdelenia nákladov SAP 

1. V prípade žiadosti o zmenu a doplnenie Metodiky rozdelenia nákladov SAP  

v súlade s Nariadením FCA budú všetci PPS konzultovať akúkoľvek takú zmenu a doplnenie  

s Prevádzkovateľom SAP. 

2. Po zmene a doplnení tejto Metodiky rozdelenia nákladov SAP v súlade s Nariadením FCA 

oznámia všetci PPS Prevádzkovateľovi SAP zmenu a doplnenie a tiež ako zapracovali 

pripomienku Prevádzkovateľa SAP. 

 

Článok 65 - Vzťah k ostatným pravidlám 

V prípade nesúladu medzi HAR a Metodikou rozdelenia nákladov SAP alebo Štruktúrou 

poplatkov Prevádzkovateľa SAP, budú mať prednosť HAR alebo Nariadenie FCA a Metodika 

rozdelenia nákladov SAP alebo Štruktúra poplatkov SAP budú primerane tomu upravené. 

V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou sa uplatňuje anglická verzia.  
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Odôvodnenie: 

  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 15. júna 2017 doručený 

list spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len „prevádzkovateľ prenosovej sústavy“, „PPS“ 

alebo „účastník konania“) „Predloženie spoločného návrhu súboru požiadaviek a zriadenia 

jednotnej prideľovacej platformy (SAP)“ z 13. júna 2017 a zaevidovaný pod podacím                  

č. 27157/2017/BA. V predmetnom liste účastník konania predložil úradu na schválenie 

v anglickom znení spoločný návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na zriadenie 

jednotnej prideľovacej platformy (ďalej len „jednotná prideľovacia platforma“ alebo „SAP“) 

podľa článku 49 a návrh metodiky rozdelenia nákladov podľa článku 59 nariadenia Komisie 

(EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej 

len „nariadenie 2016/1719“). Slovenský preklad tohto dokumentu bol úradu doručený dňa 23. 

júna 2017 a zaevidovaný pod podacím č. 28069/2017/BA. 

  Nariadením 2016/1719 sa stanovujú podrobné pravidlá prideľovania medzioblastnej 

kapacity na forwardových trhoch, zavedenia spoločnej metodiky na určenie dlhodobej 

medzioblastnej kapacity, zriadenia jednotnej prideľovacej platformy na európskej úrovni 

s ponukou dlhodobých prenosových práv, ako aj možnosti vrátiť dlhodobé prenosové práva 

na účely neskoršieho pridelenia dlhodobej kapacity alebo previesť dlhodobé prenosové práva 

medzi účastníkmi trhu. 

Podľa článku 4 ods. 1 prvá veta nariadenia 2016/1719 všetci prevádzkovatelia 

prenosových sústav (ďalej len „všetci PPS“) vypracujú podmienky  

alebo metodiky vyžadované v tomto nariadení a predložia ich na schválenie príslušným 

regulačným orgánom v príslušných lehotách stanovených v nariadení 2016/1719.  

Podľa článku 4 ods. 5 nariadenia 2016/1719 je každý regulačný orgán zodpovedný 

za schválenie podmienok alebo metodík uvedených v ods. 6 a 7 nariadenia 2016/1719.  

Článok 4 ods. 6 písm. c) nariadenia 2016/1719 ustanovuje, že návrh požiadaviek 

na jednotnú prideľovaciu platformu podľa článku 49 podlieha schváleniu všetkými regulačnými 

orgánmi.  

Článok 4 ods. 6 písm. f) nariadenia 2016/1719 ustanovuje, že návrh metodiky rozdelenia 

nákladov na zriadenie, rozvoj a prevádzku jednotnej prideľovacej platformy podľa článku 59 

podlieha schváleniu všetkými regulačnými orgánmi. 

Článok 4 ods. 9 nariadenia 2016/1719 vyžaduje, aby sa všetky regulačné orgány radili 

a úzko spolupracovali a koordinovali sa s cieľom dosiahnuť dohodu a vydať rozhodnutia 

do šiestich mesiacov od doručenia dokumentov poslednému dotknutému regulačnému orgánu.  

Článok 48 nariadenia 2016/1719 ustanovuje, že všetci PPS zabezpečia, aby do dvanástich 

mesiacov po schválení návrhu spoločného súboru požiadaviek a zriadenia jednotnej prideľovacej 

platformy bola jednotná prideľovacia platforma prevádzkyschopná a aby spĺňala funkčné 

požiadavky stanovené v článku 49. Z dôvodu oneskorení súvisiacich s postupmi verejného 

obstarávania môžu príslušné regulačné orgány na žiadosť príslušných PPS predĺžiť toto obdobie 

najviac o šesť mesiacov. Prideľovanie dlhodobej kapacity na spojovacích vedeniach 

jednosmerného prúdu sa uskutoční v rámci jednotnej prideľovacej platformy najneskôr 

24 mesiacov po schválení podľa ods. 1. 

Podľa článku 49 nariadenia 2016/1719 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 

nariadenia 2016/1719 všetci PPS predložia všetkým regulačným orgánom spoločný návrh súboru 
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požiadaviek a zriadenia jednotnej prideľovacej platformy. V návrhu musia byť určené rôzne 

možnosti zriadenia a riadenia jednotnej prideľovacej platformy vrátane toho, či ju zriadia PPS 

alebo tretie strany v ich mene. Návrh PPS musí obsahovať všeobecné úlohy jednotnej 

prideľovacej platformy stanovené v článku 50 a požiadavky na rozdelenie nákladov v súlade 

s článkom 59 nariadenia 2016/1719. 

Funkčné požiadavky na jednotnú prideľovaciu platformu musia obsahovať aspoň:  

a) predpokladané dotknuté hranice ponukovej oblasti;  

b) technickú dostupnosť a spoľahlivosť poskytovaných služieb;  

c) prevádzkové postupy;  

d) ponúkané produkty;  

e) časové rámce pre prideľovanie dlhodobej kapacity;  

f) metódy a algoritmy prideľovania;  

g) zásady finančného vyrovnania a riadenia rizika pridelených produktov;  

h) harmonizovaný zmluvný rámec s účastníkmi trhu;  

i) dátové rozhrania. 

 

Podľa článku 50 nariadenia 2016/1719 príslušní PPS používajú jednotnú prideľovaciu 

platformu prinajmenšom na tieto účely:  

a) registrácia účastníkov trhu;  

b) zabezpečovanie jednotného kontaktného miesta pre účastníkov trhu;  

c) realizácia postupov aukcie;  

d) finančné vyrovnanie pridelených dlhodobých prenosových práv s účastníkmi trhu 

vrátane riadenia zábezpek;  

e) spolupráca s klíringovým ústavom, ak ju vyžadujú spoločné pravidlá pre zavedenie 

FPP – obligácií podľa článku 34;  

f) organizácia núdzových postupov podľa článku 42 a 46;  

g) umožnenie vrátenia dlhodobých prenosových práv podľa článku 43;  

h) uľahčenie prevodu dlhodobých prenosových práv podľa článku 44;  

i) uverejňovanie trhových informácií podľa článku 47;  

j) poskytovanie a prevádzka rozhraní pre výmenu údajov s účastníkmi trhu. 

So zreteľom na metodiku rozdelenia nákladov na jednotnú prideľovaciu platformu podľa 

článku 59 nariadenia 2016/1719 všetci PPS, ktorí vydávajú dlhodobé prenosové práva v rámci 

jednotnej prideľovacej platformy, spoločne znášajú náklady spojené so zriadením, rozvojom 

a prevádzkou jednotnej prideľovacej platformy. Do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 

nariadenia 2016/1719 musia všetci PPS navrhnúť metodiku rozdelenia týchto nákladov, ktoré 

musia byť opodstatnené, efektívne a primerané, a to napríklad na základe podobných zásad, aké 

sú stanovené v článku 80 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1222. 

Návrhy všetkých PPS na metodiku jednotnej prideľovacej platformy a metodiku 

rozdelenia nákladov zo dňa 07. apríla 2017 boli doručené poslednému národnému regulačnému 

orgánu dňa 15. júna 2017. Tento návrh obsahuje časové rámce na jeho implementáciu a popis 

možností zriadenia a riadenia jednotnej prideľovacej platformy podľa článku 49 nariadenia 

2016/1719. Obsahuje metódu a spôsob rozdelenia nákladov na zriadenie, vývoj a prevádzku 

jednotnej prideľovacej platformy. 

Spoločný návrh súboru požiadaviek a zriadenia jednotnej prideľovacej platformy 

stanovuje funkčné požiadavky potrebné pre účastníkov trhu na pripojenie a vysvetľuje operačné 

procesy, na základe ktorých bude jednotná prideľovacia platforma fungovať. Prevádzkovateľom 

bude spoločnosť Spoločná prideľovacia platforma, ktorú budú vlastniť všetci PPS. Riadiacim 

orgánom jednotnej prideľovacej platformy bude Rada SAP, ktorú budú tvoriť všetci 

prevádzkovatelia prenosových sústav, ktorí poskytujú dlhodobé prenosové práva, a Spoločná 
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prideľovacia platforma. Úloha Rady SAP zahŕňa rozhodovanie o prevádzkových postupoch 

a plnení úloh SAP. Náklady na SAP budú rozdeľované medzi príslušnými PPS s využitím 

rôznych kombinácií dvoch kľúčov rozdelenia nákladov: i) kľúč rozdelenia nákladov  

„za alokačnú hranicu” a ii) kľúč rozdelenia nákladov „za PPS”. Štruktúru poplatkov za SAP 

schváli Rada SAP, ktorá stanoví kombináciu kľúčov rozdelenia za každú úlohu SAP a proces 

vykonávania akýchkoľvek úprav. Správa o poplatkoch bude každoročne poskytovaná Rade SAP, 

vrátane poplatkov za jednotlivých PPS. Prístup k rozdeleniu nákladov podľa PPS a podľa hraníc 

sa snaží zabezpečiť spravodlivé rozdelenie nákladov tam, kde sú PPS s viacerými hranicami 

povinní platiť pomerne vyšší podiel spoločných nákladov. SAP musí byť v prevádzke a musí 

spĺňať požiadavky na funkčnosť do dvanástich mesiacov od schválenia metodiky SAP. 

Jednosmerné prepojovacie vedenia musia byť v prevádzke a musia spĺňať požiadavky 

do dodatočných dvanásť mesiacov. 

Všetky národné regulačné orgány sa spolu radili, úzko spolupracovali a koordinovali 

s cieľom dospieť k dohode, že spoločný návrh súboru požiadaviek a zriadenia jednotnej 

prideľovacej platformy a metodika rozdelenia nákladov spĺňa požiadavky nariadenia 2016/1719; 

a ako taký ho môžu všetky národné regulačné orgány schváliť. K spoločnej dohode došlo na 

základe hlasovania dňa 18. septembra 2017. Všetky regulačné orgány preto musia na základe 

tejto dohody vydať svoje rozhodnutia do 15. decembra 2017 v súlade so šesťmesačnou lehotou 

stanovenou v nariadení 2016/1719. Po vydaní vnútroštátnych rozhodnutí prijatých každým 

regulačným orgánom budú všetci PPS povinní zverejniť tieto metodiky na webovom sídle  v 

súlade s článkom 4 ods. 13 nariadenia 2016/1719 a musia dodržať lehoty na implementáciu 

požadované v článku 4 metodiky SAP a metodiky rozdelenia nákladov na SAP. 

Vzhľadom na skutočnosť, že národné regulačné orgány dňa 18. septembra 2017 

prejednali anglickú verziu návrhu všetkých PPS ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej 

platformy, o ktorej úrad hlasoval tak, že s predloženým návrhom súhlasil, bude sa v prípade 

nezrovnalostí vychádzať z anglického znenia návrhu. 

  Úrad na základe vyššie uvedených skutočností listom zo dňa 09. novembra 2017 

s podacím č. 36426/2017/BA „Oznámenie o začatí správneho konania vo veci schválenia 

Návrhu všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na zriadenie jednotnej prideľovacej 

platformy (SAP) spolu s metodikou rozdelenia týchto nákladov navrhnutú v súlade s článkom 59 

nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prideľovanie dlhodobých kapacít“ (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) oznámil 

účastníkovi konania začatie správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a súčasne  

podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pozval účastníka konania na oboznámenie sa so spisom 

pred vydaním rozhodnutia. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 

13. novembra 2017. 

Účastník konania nevyužil svoje právo podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku 

a so spisovým materiálom sa neoboznámil a ani sa nevyjadril.  

Úrad vykonal všetky úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal podklady 

nachádzajúce sa v spise č. 7241-2017-BA a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27,  

a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

       

 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

                                                                                                            

                                                                                                

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


