Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0010/2018/E-EU
Číslo spisu: 234-2018-BA

Bratislava, 13. 09. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán
príslušný na konanie podľa článku 6 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485
z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej
prenosovej sústavy, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu
v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci
rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy
rozhodol
podľa článku 141 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa
stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy a § 13 ods. 2
písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, že pre regulovaný
subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A,
824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa
prenosovej sústavy v tomto znení:

„Prevádzkový poriadok
prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Návrh všetkých PPS týkajúci sa určenia blokov LFC (blok regulácie frekvencie
a činného výkonu) Synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa v súlade s článkom 141
ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2 augusta 2017, ktorým sa stanovuje
usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy v zmysle zmeneného
a doplneného návrhu z 15. júla 2018.

Všetci PPS z oblasti Kontinentálnej Európy, berúc do úvahy nasledovné:

Keďže
(1)

Tento dokument je spoločným návrhom vytvoreným všetkými Prevádzkovateľmi
prenosových sústav Synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa (ďalej len „PPS”) ohľadom
prípravy návrhu týkajúceho sa určenia blokov LFC (ďalej len „Určenie blokov LFC“)
v súlade s článkom 141 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje
usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „SO GL“).

(2)

Návrh na Určenie blokov LFC zohľadňuje všeobecné princípy a ciele uvedené v SO GL,
v nariadení Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový
predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (NC ER) a
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach
prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny (ďalej len „Nariadenie (ES)
č. 714/2009”). Cieľom SO GL je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti, kvality
frekvencie a efektívneho využívania prepojenej sústavy a zdrojov. Stanovuje požiadavky
na tento účel na Určenie blokov LFC podľa synchrónnej oblasti, ktoré sú v súlade
s nasledujúcimi požiadavkami:
a. oblasť monitorovania zodpovedá alebo je súčasťou iba jednej oblasti LFC.
b. oblasť LFC zodpovedá alebo je súčasťou iba jedného bloku LFC.
c. blok LFC zodpovedá alebo je súčasťou iba jednej synchrónnej oblasti a
d. každý sieťový prvok je súčasťou iba jednej oblasti monitorovania, iba jednej oblasti
LFC a iba jedného bloku LFC.

(3)

Návrh na Určenie blokov LFC zohľadňuje štruktúru regulácie frekvencie a činného výkonu
každej synchrónnej oblasti v súlade s článkom 139 SO GL. Prevádzka procesov Regulácie
frekvencie a činného výkonu vychádza z prevádzkových oblastí, kde má každá oblasť svoje
individuálne zodpovednosti vzhľadom na štruktúru LFC. Nadradenou štruktúrou je
synchrónna oblasť s rovnakou frekvenciou v celej oblasti. Synchrónna oblasť CE sa skladá
z niekoľkých blokov LFC, každý blok LFC tvorí jedna alebo viac Oblastí LFC. Samotnú
Oblasť LFC tvorí jedna alebo viac Oblastí monitorovania.

(4)

Rozsahom návrhu na Určenie blokov LFC je stanovenie blokov LFC, oblastí LFC a oblastí
monitorovania pre Kontinentálnu Európu pri rešpektovaní požiadaviek stanovených
v článku 141 ods. 2 SO GL.

(5)

V súlade s článkom 6 ods. 6 SO GL je nutné popísať predpokladaný vplyv návrhu na
Určenie blokov LFC na ciele SO GL. Tento je uvedený nižšie. Navrhovaný návrh na
Určenie blokov LFC vo všeobecnosti prispieva k určeniu spoločných procesov regulácie
frekvencie a činného výkonu a štruktúry regulácie v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) a c)
SO GL.

(6)

Konkrétne návrh na Určenie blokov LFC špecifikuje bloky LFC, oblasti LFC a Oblasti
monitorovania v Kontinentálnej Európe vytvorené s cieľom zlepšiť výkon riadenia a
účinnosti LFC v súvislosti s procesom tvorby rezerv pri zachovaní súladu s existujúcimi
ponukovými oblasťami. Vzhľadom na túto skutočnosť prispeje štruktúra prezentovaná
2

ďalej k bezpečnosti sústavy a spoločnému systému regulácie a štruktúram, a tým aj
k dosiahnutiu cieľov článku 4 SO GL.
(7)

Na záver návrh na Určenie blokov LFC prispieva k všeobecným cieľom SO GL v prospech
všetkých účastníkov trhu a konečných spotrebiteľov elektrickej energie.

PREDKLADAJÚ TENTO NÁVRH NA URČENIE BLOKOV LFC VŠETKÝM REGULAČNÝM
ÚRADOM:

Článok 1
Predmet a rozsah
1.

Určenie blokov LFC, ako sa uvádza v tomto návrhu, sa považuje za spoločný návrh
všetkých PPS v oblasti Kontinentálnej Európy v súlade s článkom 141 ods. 2 SO GL.

2.

V prípade blokov LFC zahŕňajúcich oblasti LFC PPS tretích krajín podlieha splnenie
povinností uvedených v SO GL voči týmto blokom LFC obsahu zmluvy uzavretej všetkými
PPS Synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa s PPS tretích krajín v súlade s článkom 13
SO GL.

Článok 2
Definície a výklad
1.

Na účely návrhu na Určenie blokov LFC budú mať výrazy použité v tomto dokumente
význam definícií uvedených v článku 3 SO GL, článku 2 Nariadenia (ES) 714/2009 a
článku 2 smernice 2009/72/ES z júna 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES.

2.

V tomto návrhu blokov LFC, 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 na Určenie blokov LFC; a
c) akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernicu, poriadok, nástroj, kódex alebo
akékoľvek iné uzákonenie zahŕňa akúkoľvek úpravu, rozšírenie alebo opätovné
uzákonenie ich vtedajšej platnej verzie.

Článok 3
Bloky LFC, oblasti LFC a oblasť monitorovania Synchrónnej oblasti Kontinentálna
Európa
Synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa tvoria bloky LFC, oblasti LFC a oblasť monitorovania
uvedené v Tabuľke 1. Bloky LFC zahŕňajúce oblasti LFC PPS tretích krajín podliehajú opätovnému
určeniu po nadobudnutí platnosti zmluvy uvedenej v článku 1.2 vyššie.
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Krajina

PPS úplný názov
spoločnosti

Austrian Power
Grid AG
Rakúsko
Vorarlberger
Ü ertragungsnetz
GmbH
Elia System
Belgicko
Operator SA
Elektroenergien
Bulharsko
Sistemen
Operator EAD
Česká
republika
Nemecko

Dánsko
západ
Španielsko
Fran úzsko

Gré ko
Chorvátsko

Maďarsko

Taliansko

Luxembursko
Holandsko
Poľsko

ČEPS a.s.
TransnetBW
GmbH
TenneT TSO
GmbH
Amprion GmbH
50Hertz
Transmission
GmbH
Energinet
Red Elé tri a de
España: S.A.U.
Réseau de
Transport
d'Ele tri ité
Independent
Power
Transmission
Operator S.A.
HOPS d.o.o.
MAVIR Magyar
Villamosenergiaipari Átviteli
Rendszerirányító
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
Terna - Rete
Elettrica
Nazionale SpA
CREOS
Luxembourg S.A.

TenneT TSO B.V.
PSE S.A.
Rede Elé tri a
Portugalsko
Nacional, S.A.
C.N.
Rumunsko Transelectrica
S.A.
Slovinsko
ELES, d.o.o.
Slovenská
Slovenská
elektrizačná
republika
prenosová
sústava, a.s.

PPS skrátený
názov

Oblasť
monitorov
ania

Oblasť LFC

Blok LFC

APG

APG

APG

Elia

ELIA

ELIA

ELIA

ESO

ESO

ESO

ESO

ČEPS

CEPS

CEPS

ČEPS

TransnetBW

TNG

TNG

TNG+TTG+AMP+50HZT+EN+CREOS

APG
VUEN

TenneT GER

TTG

TTG+EN

TNG+TTG+AMP+50HZT+EN+CREOS

Amprion

AMP

AMP+CREOS

TNG+TTG+AMP+50HZT+EN+CREOS

50Hertz

50HZT

50HZT

TNG+TTG+AMP+50HZT+EN+CREOS

Energinet

EN

TTG+EN

TNG+TTG+AMP+50HZT+EN+CREOS

REE

REE

REE

REE

RTE

RTE

RTE

RTE

IPTO

IPTO

IPTO

IPTO

HOPS

HOPS

HOPS

SHB

MAVIR ZRt.

MAVIR

MAVIR

MAVIR

Terna

TERNA

TERNA

TERNA

CREOS

CREOS

AMP+CREOS

TNG+TTG+AMP+50HZT+EN+CREOS

TenneT NL
PSE S.A.

TTB
PSE

TTB
PSE

TTB
PSE

REN

REN

REN

REN

Transelectrica

TEL

TEL

TEL

ELES

ELES

ELES

SHB

SEPS

SEPS

SEPS

SEPS

Tabuľka 1: Zoznam Oblastí monitorovania, oblastí LFC a blokov LFC.

Každá oblasť monitorovania, oblasť LFC a blok LFC musí byť fyzicky ohraničená kontrolnými
bodmi na spojovacích vedeniach s inými oblasťami monitorovania, oblasťami LFC a blokmi LFC, a
teda každý sieťový prvok je súčasťou iba jednej oblasti monitorovania, oblasti LFC a bloku LFC.
Spojovacie vedenia medzi dvoma oblasťami monitorovania, oblasťami LFC alebo blokmi LFC sa
budú považovať za dva sieťové prvky (každý sieťový prvok bude vymedzený z rozvodne
po kontrolný bod každej oblasti monitorovania, oblasti LFC alebo bloku LFC).
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Článok 4
Zverejnenie a implementácia návrhu na určenie blokov LFC
1.

PPS zverejnia návrh na Určenie blokov LFC bez zbytočného odkladu po tom, ako všetky NRÚ
schválili návrh alebo bolo prijaté rozhodnutie zo strany Agentúry pre spoluprácu regulačných
orgánov v súlade s článkom 8 ods. 1 SO GL.

2.

PPS implementujú návrh na Určenie blokov LFC poskytnutý mesiac po tom, ako regulačné
orgány schválili návrh v súlade s článkom 6 ods. 3 SO GL alebo bolo prijaté rozhodnutie
zo strany Agentúry v súlade s článkom 6 ods. 8 SO GL.

Článok 5
Jazyk
Referenčným jazykom tohto Návrhu na Určenie blokov LFC je anglický jazyk. Na zabránenie
pochybnostiam platí, že ak PPS potrebujú preložiť tento návrh na Určenie blokov LFC do svojho
národného jazyka (svojich národných jazykov), tak v prípade nesúladu medzi verziou v anglickom
jazyku zverejnenou zo strany PPS podľa článku 8 SO GL a akoukoľvek verziou v inom jazyku
poskytnú príslušní PPS v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušným národným
regulačným úradom aktualizovaný preklad návrhu na Určenie blokov LFC.

Odôvodnenie:
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť SEPS
a.s.“) zaslala v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta
2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy
(ďalej len „nariadenie SO GL“), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)
písomný návrh všetkých PPS na určenie LFC blokov v synchrónnej oblasti Kontinentálnej
Európy v súlade s článkom 141 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta
2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy
(ďalej len „návrh“). Návrh bol doručený úradu 12. januára 2018 a zaevidovaný pod
č. 1548/2018/BA.
Návrh všetkých PPS bol preskúmaný všetkými Narodnými regulačnými orgánmi
synchrónnej oblasti Kontinentálnej Európy (ďalej len „NRA“) a dňa 4. mája 2018 boli úradu
doručené odsúhlasené požiadavky všetkých NRA o zmenu predloženého návrhu. Dokument
zachytáva dohodu všetkých NRA z 27. apríla 2018 o návrhu všetkých prevádzkovateľov
prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) týkajúcom sa blokov LFC pre synchrónnu oblasť
Kontinentálna Európa predloženom v súlade s článkom 141 ods. 2 SO GL.
Na základe požiadavky všetkých NRA úrad zaslal spoločnosti SEPS, a.s. oznámenie
s výzvou zo dňa 14. mája 2018, v ktorom na základe článku 7 ods. 1 nariadenia SO GL
vyzval spoločnosť SEPS a.s. o doplnenie resp. zmenu návrhu.
Spoločnosť SEPS a.s. zaslala úradu listom doplnený návrh o prvky, ktoré vyžadovali NRA
v ich požiadavkach o zmenu návrhu. Pozmenený návrh bol doručený úradu 17. júla 2018 a
zaevidovaný pod č. 26427/2018/BA.
NRA preskúmali doplnený návrh a vydali dokument, ktorým sa schvaľuje návrh metodiky
na určenie LFC blokov v súlade s článkom 141 ods. 2 nariadenia SO GL.
Dokument obsahuje dohodu všetkých regulačných orgánov synchrónnej oblasti
Kontinentálna Európa dosiahnutú 24. augusta 2018 o návrhu všetkých PPS týkajúcom sa
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blokov LFC pre synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa predloženom v súlade s článkom
141 ods. 2 nariadenia SO GL v znení, ako bol zmenený a doplnený v návrhu predloženom
úradu 15. júla 2018.
Zo všeobecne záväzných nariadení Komisie (sieťových predpisov EÚ) vyplývajú zmeny
súvisiace s prevádzkovaním prenosovej sústavy, ktoré je potrebné zapracovať
do prevádzkového poriadku. Nariadenia Komisie (sieťové predpisy) sú všeobecne záväzné
a priamo vykonateľné v každom členskom štáte Európskej únie. Slovenská republika je
povinná implementovať do svojho právneho poriadku nariadenia Komisie tak, aby boli plne
vykonateľné, zákonné, s možnosťou kontroly a uloženia sankcie za ich porušenie.
Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z nariadenia SO GL, zo zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
preskúmal podklady nachádzajúce sa v spise č. 234-2018-BA a v priebehu správneho
konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, 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.

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

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