
 

 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

Číslo: 0086/2022/E-PP V Bratislave dňa 24.11.2022 

Číslo spisu: 6536-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor  regulácie elektroenergetiky ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 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 v znení 

neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22.08.2014 v znení 

neskorších rozhodnutí, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej 

sústavy  

 

 

rozhodol 

 

 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov na návrh účastníka konania tak, 

že pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141  m e n í  rozhodnutie č. 0027/2014/E-PP 

zo dňa 22.08.2014 v znení rozhodnutia č. 0058/2014/E-PP zo dňa 12.12.2014, rozhodnutia 

č. 0019/2015/E-PP zo dňa 09.07.2015, rozhodnutia č. 0035/2015/E-PP zo dňa 21.12.2015, 

rozhodnutia č. 0021/2016/E-PP zo dňa 20.12.2016, rozhodnutia č. 0002/2017/E-PP zo dňa 

09.01.2017, rozhodnutia č. 0006/2017/E-PP zo dňa 31.03.2017, rozhodnutia č. 0001/2018/E-PP 

zo dňa 25.01.2018, rozhodnutia č. 0005/2018/E-PP zo dňa 01.03.2018, rozhodnutia 

č. 0010/2018/E-PP zo dňa 06.08.2018, rozhodnutia č. 0015/2018/E-PP zo dňa 02.10.2018, 

rozhodnutia  č.0020/2018/E-PP zo dňa 17.12.2018, rozhodnutia č. 0005/2019/E-PP 

zo dňa 11.03.2019, rozhodnutia č. 0009/2019/E-PP zo dňa 25.09.2019, rozhodnutia 

č. 0014/2019/E-PP zo dňa 17.12.2019, rozhodnutia č. 0010/2020/E-PP zo dňa 28.09.2020, 

rozhodnutia č. 0013/2020/E-PP zo dňa 30.11.2020, rozhodnutia č. 0124/2021/E-PP 

zo dňa 21.12.2021,  rozhodnutia č. 0075/2022/E-PP zo dňa 29.06.2022, rozhodnutia 

č. 0082/2022/E-PP zo dňa 06.09.2022 a rozhodnutia č. 0084/2022/E-PP zo dňa 30.09.2022 

o schválení prevádzkového poriadku, takto: 

  

Kapitola 4.3 sa v celom pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novou Kapitolou 4.3, ktorá znie: 
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„ 4.3 REZERVÁCIA PRENOSOVEJ KAPACITY NA CEZHRANIČNÝCH 

PROFILOCH PPS 

1. Rezerváciu kapacity na cezhraničnom profile získa účastník trhu: 

a) ako Žiadateľ podľa podmienok stanovených v pravidlách príslušnej aukcie 

i) v dlhodobej  aukcii (ročná, mesačná); alebo 

ii) v dennej aukcii; alebo 

iii) vo vnútrodennej aukcii; 

b) prevodom kapacity od iného účastníka trhu. 

4.3.1 Získanie kapacity v explicitnej aukcii 

1. Na účel dosiahnutia maximálnej transparentnosti a nediskriminačného prístupu pri 

prideľovaní kapacitných práv na cezhraničných profiloch PPS je zavedený spôsob 

prideľovania kapacitných práv formou explicitných aukcií. 

2. Pravidlá aukcií platné pre jednotlivé cezhraničné profily a periódy aukcií (ročné, mesačné, 

denné) sú zverejnené na internetovej stránke príslušnej aukčnej kancelárie. 

3. Pravidlá aukcií stanovujú: 

a) podmienky účasti v aukcii; 

b) používané nástroje risk manažmentu; 

c) spôsob podania požiadavky na rezerváciu kapacity; 

d) opis aukčnej procedúry; 

e) algoritmus vyhodnotenia aukcie, spôsob stanovenia aukčnej ceny; 

f) spôsob oznámenia výsledkov aukcie; 

g) spôsob platby za rezerváciu kapacitných práv; 

h) podmienky pre využitie pridelených kapacitných práv; 

i) spôsob prevodu kapacitných práv; 

j) obmedzenie pridelených kapacitných práv a spôsob stanovenia kompenzácie za 

obmedzenie; 

k) harmonogram 

i) zverejnenia voľných obchodovateľných prenosových kapacít; 

ii) konania aukcií; 

iii) zverejnenia výsledkov aukcií; 

iv) vystavenia faktúr a realizácie platieb za rezerváciu kapacitných práv. 
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4. Na webovom sídle sú zverejnené odkazy na internetové stránky aukčných kancelárií 

zodpovedných za prideľovanie kapacitných práv na cezhraničných profiloch PPS, resp. 

pravidlá aukcií, ktoré zabezpečuje aukčná kancelária PPS.  

4.3.2 Aplikácia Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít  

1. Rozhodnutím č. 0007/2017/E-EU Úrad schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov 

prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa 

Nariadenie FCA. SAP prideľuje dlhodobé kapacity počnúc obchodným dňom 1.1.2019 na 

cezhraničných profiloch zverejnených v  Zozname hraníc ponukových oblastí, na ktoré sa 

vzťahujú "Harmonizované pravidlá prideľovania dlhodobých prenosových práv v súlade s 

článkom 51 Nariadenia FCA" vrátane informácií o druhu prideľovaných dlhodobých kapacít  

(http://jao.eu/support/resourcecenter/overview). 

2. Rozhodnutím č. 0006/2017/E-EU Úrad schválil Návrh regionálneho usporiadania 

dlhodobých prenosových práv, ktorý predložili prevádzkovatelia prenosových sústav Core 

regiónu výpočtu kapacít v súlade s článkom 31(3) Nariadenia FCA. Rozhodnutím č. 

0008/2018/E-EU Úrad schválil Návrh zmeny regionálneho usporiadania dlhodobých 

prenosových práv, ktorý predložili prevádzkovatelia prenosových sústav Core regiónu 

výpočtu kapacít v súlade s článkom 31(3)  Nariadenia FCA. Rozhodnutím č. 15/2019 

z 30.10.2019 ACER schválil Druhý návrh zmeny regionálneho usporiadania dlhodobých 

prenosových práv, ktorý predložili prevádzkovatelia prenosových sústav Core regiónu 

výpočtu kapacít. Rozhodnutím č. 0004/2020/E-EU z 18.9.2020 Úrad schválil Tretí návrh 

zmeny regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv, ktorý predložili 

prevádzkovatelia prenosových sústav Core regiónu výpočtu kapacít v súlade s článkom 

31(3)  Nariadenia FCA. V súlade s uvedenými rozhodnutiami sú dlhodobé kapacity 

prideľované na cezhraničných profiloch SK, ktoré sú súčasťou Core regiónu výpočtu 

kapacít. 

3. Na cezhraničnom profile SK-UA, ktorý nie je súčasťou Core regiónu výpočtu kapacít, sú 

dlhodobé kapacity prideľované podľa platných aukčných pravidiel zverejnených na 

internetovej stránke SEPS.  

4.3.3 Prideľovanie kapacít formou implicitnej aukcie  

1. V prípade, že na cezhraničných profiloch PPS je na dennej báze zavedený Market Coupling, 

kapacity na dotknutých profiloch PPS nie sú prideľované v rámci explicitných denných 

aukcií. Kapacity sú pridelené organizátorom krátkodobých trhov, ktorí sú zodpovední za 

implicitné prideľovanie kapacít v súlade s pravidlami Market Coupling schválenými Úradom. 

V prípade využitia implicitnej aukcie môže PPS na príslušnom profile vystupovať v úlohe 

prepravcu elektriny medzi jednotlivými ponukovými oblasťami (Shipping Agent). 

2. V prípade, že procedúra Market Coupling-u zlyhá, môže byť ako záložné riešenie na 

základe dohody s príslušným prevádzkovateľom susednej PS uskutočnená tieňová 

explicitná denná aukcia, ktorej pravidlá sú zverejnené na webovom sídle. Pravidlá dennej 

http://www2.sepsas.sk/Dokumenty/URSO/2018/01/0007_2017_E_EU_SAP.pdf
http://jao.eu/support/resourcecenter/overview
https://www.sepsas.sk/Dokumenty/URSO/2018/01/0006_2017_E-EU_LTTR.pdf
https://www.sepsas.sk/Dokumenty/PrevPoriadokEU/2018/07/0008_2018_E-EU_Zmena_LTR.pdf
https://www.sepsas.sk/Dokumenty/PrevPoriadokEU/2018/07/0008_2018_E-EU_Zmena_LTR.pdf
https://www.sepsas.sk/Dokumenty/PrevPoriadokEU/2018/07/0008_2018_E-EU_Zmena_LTR.pdf


  4 
 

 

tieňovej explicitnej aukcie pre profily SK/CZ, SK/HU a SK/PL sú uvedené v Prílohe C 

Prevádzkového poriadku. 

4.3.4 Vnútrodenné prideľovanie kapacít  

1. Podmienky obchodovania v rámci vnútrodenného trhu vrátane pravidiel vnútrodenného 

prideľovania kapacít  sú uvedené v rámci  Prevádzkového poriadku organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.  

2. V prípade využitia priebežného cezhraničného vnútrodenného obchodovania na 

vymedzenom území v rámci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, 

môže PPS na príslušnom profile vystupovať v úlohe prepravcu elektriny medzi jednotlivými 

ponukovými oblasťami (Shipping Agent). 

4.3.5 Prevod rezervovanej kapacity 

1. Kapacita rezervovaná v ročnej a/alebo v mesačnej aukcii (t. j. pridelená v aukcii a uhradená 

podľa podmienok aukcie) môže byť Žiadateľom, v prospech ktorého je rezervovaná, 

prevedená na iného účastníka trhu. Pravidlá pre prevod kapacitných práv sú opísané 

v príslušných pravidlách aukcie a zverejnené na internetovej stránke príslušnej aukčnej 

kancelárie. 

2. Podmienky a spôsob dohodovania prenosu elektriny cez spojovacie vedenia 

prostredníctvom odovzdávania diagramov cezhraničných prenosov je opísaný v Zmluve. 

Potvrdené cezhraničné nominácie poskytuje PPS Zúčtovateľovi odchýlok pre potreby 

zúčtovania. 

4.3.6 Využitie rezervovanej kapacity 

1. Podmienky a spôsob dohodovania prenosu elektriny cez spojovacie vedenia 

prostredníctvom odovzdávania požiadaviek na prenos (cezhraničných nominácií) je opísaný 

v Zmluve. Potvrdené cezhraničné nominácie poskytuje PPS Zúčtovateľovi odchýlok pre 

potreby zúčtovania. 

2. V prípade, že nedôjde k potvrdeniu cezhraničnej nominácie podľa Prílohy č. 3, resp. 4, resp. 

5, resp. 6 Zmluvy z dôvodu, kedy kvôli nedostupnosti/nefunkčnosti alebo technickej chybe 

obchodného systému Prevádzkovateľa PS nebude možné potvrdiť/spárovať cezhraničnú 

nomináciu, nezakladá takáto situácia žiadny nárok na náhradu škody Užívateľovi zo strany 

PPS.  

3. Návrh pravidiel nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti 

medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, 

Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 Nariadenia FCA Úrad schválil svojim 

Rozhodnutím č. 0012/2018/E-EU, ktoré je zverejnené na internetovej stránke SEPS.“ 
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Príloha D sa v celom pôvodnom znení ruší. 

Označenie Prílohy E sa mení na Prílohu D. 

Ostatné znenie prevádzkového poriadku uvedené v rozhodnutí č. 0027/2014/E-PP zo dňa 

22.08.2014 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy, zostáva nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú 

súčasť rozhodnutia č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22.08.2014 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým 

úrad schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

Rozhodnutie č. 0086/2022/E-PP zo dňa 24.11.2022 nadobúda účinnosť dňa 29.11.2022, 

nie však skôr ako dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 0086/2022/E-PP 

zo dňa 24.11.2022. 

 

Odôvodnenie: 

 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bol dňa 11.11.2022 doručený a pod podacím číslom úradu 34715/2022/BA zaevidovaný 

návrh na zmenu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu 

č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22.08.2014, ktorý bol zmenený rozhodnutím č. 0058/2014/E-PP 

zo dňa 12.12.2014, rozhodnutím č. 0019/2015/E-PP zo dňa 09.07.2015, rozhodnutím 

č. 0035/2015/E-PP zo dňa 21.12.2015, rozhodnutím č. 0021/2016/E-PP zo dňa 20.12.2016, 

rozhodnutím č. 0002/2017/E-PP zo dňa 09.01.2017, rozhodnutím č. 0006/2017/E-PP 

zo dňa 31.03.2017, rozhodnutím č. 0001/2018/E-PP zo dňa 25.01.2018, rozhodnutím 

č. 0005/2018/E-PP zo dňa 01.03.2018, rozhodnutím č. 0010/2018/E-PP zo dňa 06.08.2018, 

rozhodnutím č. 0015/2018/E-PP zo dňa 02.10.2018, rozhodnutím č. 0020/2018/E-PP zo dňa 

17.12.2018, rozhodnutím č. 0005/2019/E-PP zo dňa 11.03.2019, rozhodnutím 

č. 0009/2019/E-PP zo dňa 25.09.2019, rozhodnutím č. 0014/2019/E-PP zo dňa 17.12.2019, 

rozhodnutím č. 0010/2020/E-PP zo dňa 28.09.2020, rozhodnutím č. 0013/2020/E-PP 

zo dňa 30.11.2020, rozhodnutím č. 0124/2021/E-PP zo dňa 21.12.2021, rozhodnutím 

č. 0075/2022/E-PP zo dňa 29.06.2022, rozhodnutím č. 0082/2022/E-PP zo dňa 06.09.2022 

a rozhodnutím č. 0084/2022/E-PP zo dňa 30.09.2022 (ďalej len ,,zmena prevádzkového 

poriadku“), prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“). Týmto 

dňom sa v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) začalo správne konanie vo veci 

zmeny prevádzkového poriadku. Súčasťou návrhu na zmenu prevádzkového poriadku bol 

v súlade s § 19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o energetike“) záznam o verejnej konzultácii 

návrhu na zmenu prevádzkového poriadku. 

Následne účastník konania doručil úradu dňa 15.11.2022 listom zaevidovaným 

pod podacím číslom úradu 35107/2022/BA žiadosť o čiastočné späťvzatie návrhu  na zmenu 

prevádzkového poriadku doručeného úradu dňa 11.11.2022 a požiadal úrad o schválenie nového 

znenia kapitoly 4.3 a odstránenie prílohy D prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy. 

 Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu v súlade 

s § 17 ods. 2 písm. g) v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). 
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 Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania zmení 

rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie 

podľa § 13 zákona o regulácii, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú. 

 Aktualizácia znenia Kapitoly 4.3 platného prevádzkového poriadku účastníka konania 

vyplynula z dôvodu plánovaného spustenia projektu XBID v termíne od 29.11.2022. Príloha D 

sa s uvedením spustenia projektu XBID stáva neaktuálnou a z toho dôvodu prišlo k jej 

odstráneniu, čím sa následne príloha E premenovala na prílohu D. 

 Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený 

návrh na zmenu prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania s účastníkom konania 

priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy. Úrad v priebehu správneho konania 

posúdil súlad predloženého návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku 

s ustanoveniami zákona o energetike, zákona o regulácii a vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení 

(ďalej len „pravidlá trhu“). Účastník konania preukázal, že sa zmenili podmienky, na základe 

ktorých bolo vydané rozhodnutie úradu č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22.08.2014 v znení 

uvedených predchádzajúcich rozhodnutí. 

 Úrad zaslal účastníkovi konania listom č. 35305/2022/BA zo dňa 18.11.2022 výzvu 

na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. Úrad s výzvou predložil účastníkovi konania návrh 

znenia rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku a zároveň ho upovedomil o jeho 

práve poskytnúť vyjadrenie k návrhu znenia rozhodnutia, prípadne jeho doplnenie v lehote 

do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. 

Účastník konania predložil listom zo dňa 22.11.2022 zaevidovaným pod podacím číslom 

úradu 35811/2022/BA vyjadrenie k návrhu znenia rozhodnutia, v ktorom uviedol, že k zaslaným 

podkladom nemá pripomienky. 

 Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa Kapitola 4.3 nahrádza 

úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo v texte Kapitoly 4.3. 

 Úrad po preskúmaní návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho súladu so zákonom 

o energetike, zákonom o regulácii, s pravidlami trhu ako aj s vyššie uvedenými právnymi 

predpismi, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky 

na jeho zmenu, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky a to v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

Mgr. Ing. Martin Lepieš 

   riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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


