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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 
príslušný na konanie podľa článku 4 ods. 6 písm. e) nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít 
v spojení s § 4 ods. 1, § 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 a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu metodiky všetkých 
prevádzkovateľov prenosových sústav týkajúceho sa rozdelenia príjmu z preťaženia 

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa článku 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa 
stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít a § 13 ods. 2 písm. n) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov tak, že pre 

regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 
824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje dokument „Návrh všetkých PPS týkajúci sa 
metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia (CID) v súlade s článkom 57 nariadenia Komisie 
(EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie 
dlhodobých kapacít“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak 
neoddeliteľnú časť výroku. 
 

Odôvodnenie: 
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „účastník konania“) 
predložila v súlade s článkom 4 ods. 6 písm. e) nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719  

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít 
(ďalej len „Nariadenia“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) písomný 
list „Predloženie návrhu všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav týkajúcich sa 
metodiky rozdeľovania príjmu z preťaženia podľa nariadenia FCA“ v prílohe obsahujúci 
dokument „Návrh všetkých PPS týkajúci sa metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia (CID) v 

súlade s článkom 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra, ktorým sa 
stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít“ (ďalej len „Návrh“), ktorý bol 
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vypracovaný v súlade s článkom 57 Nariadenia. Návrh bol doručený Úradu 8. júna 2018 

a zaevidovaný pod podacím číslom 21956/2018/BA.  

Národné regulačné úrady 29. novembra 2018 prerokovali Návrh a spoločne odsúhlasili 
požiadavku o zmenu Návrhu. Úrad 3. decembra 2018 listom zaevidovaným pod podacím 
číslom 39709/2018/BA v súlade s článkom 4 ods. 11 Nariadenia vyzval účastníka konania, 

aby doplnil, resp. zmenil Návrh o prvky uvedené v kapitole III. dokumentu „Požiadavka 
všetkých regulačných orgánov z Fóra energetických regulátorov na zmenu návrhu PPS  
z 30. mája 2018 pre Rozdeľovanie príjmov z preťaženia (CID) v súlade s článkom 57 
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prideľovanie dlhodobých kapacít”, ktorý bol prílohou listu. 

Účastník konania doručil pozmenený Návrh vypracovaný v zmysle požiadavky všetkých 
regulačných orgánov.  

Všetky regulačné úrady 22. mája 2019 na energetickom regulačnom fóre dospeli k dohode 

a schválili pozmenený a doplnený návrh prevádzkovateľov prenosových sústav. Úrad obdržal 
23. mája 2019 od Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 

 schvaľovací dokument „Schválenie všetkých regulačných orgánov dohodnuté na fóre 
regulátorov“  v ktorom, sa uvádza, že predložený pozmenený a doplnený Návrh dostatočne 
odzrkadľuje všetky požadované zmeny a doplnenia uvedené v požiadavke na zmenu. 

Pozmenený a doplnený Návrh vykazuje jasnejší a presnejší charakter prostredníctvom 

zlepšenia kvality obsahu, štruktúry, znenia a konzistentnosti v celom dokumente. Zmenený a 
doplnený Návrh tiež špecifikuje vplyv na ciele Nariadenia a zdôvodňuje poskytnutý časový 
harmonogram implementácie. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“). Predložený Návrh preskúmal a v priebehu 

správneho konania priebežne prerokovával pripomienky so spoločnosťou SEPS, a. s. 
a posúdil súlad predloženého Návrhu s Nariadením. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže Úrad 

vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému 
sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 
Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Celé znenie Návrhu je 
prílohou výroku tohto 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. 
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Príloha k výroku rozhodnutia:  
- schválené znenie dokumentu „Návrh všetkých PPS týkajúci sa metodiky rozdelenia 

príjmu z preťaženia (CID) v súlade s článkom 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 
z 26. septembra, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých 
kapacít“ (8 strán A4).  

 

 

 

               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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Všetci PPS, berúc do úvahy nasledovné: 

Keďže 

(1) Tento dokument je spoločným návrhom vytvoreným všetkými Prevádzkovateľmi 
prenosových sústav ( alej len „PPS”) ohľadom metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia 
v súlade s článkom 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie 
pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia ( alej len „Nariadenie FCA”). Tento návrh sa 

alej uvádza len ako „Návrh metodiky CID-FCA”. 
 

(2) Návrh metodiky CID-FCA zohľadňuje požiadavky stanovené v článku 73 nariadenia Komisie 
(EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie 
preťaženia ( alej len „Nariadenie CACM”). Návrh metodiky CID-FCA zohľadňuje 
predovšetkým metodiku rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s článkom 73 Nariadenia 
CACM ( alej len „CID-CACM“). Návrh metodiky CID-FCA dodržiava zásady uvedené 
v CID-CACM na zdieľanie príjmu z preťaženia na hranici ponukovej oblasti uplatnením 

rovnakých kľúčov zdieľania. 
 

(3) Okrem toho, Návrh metodiky CID-FCA zohľadňuje všeobecné zásady, ciele a iné metodiky 
stanovené v Nariadení FCA. Cieľom Nariadenia FCA je koordinácia a harmonizácia výpočtu 
dlhodobých kapacít a prideľovania na trhoch s dlhodobou kapacitou, a stanovuje požiadavky 
pre spoluprácu PPS na celoeurópskej úrovni; na úrovni regiónov výpočtu kapacity a na 
hraniciach ponukovej oblasti. Nariadenie FCA v článku 51 zároveň stanovuje pravidlá pre 
zavedenie európskych Harmonizovaných pravidiel prideľovania a prílohy s regionálnymi 
požiadavkami a požiadavkami špecifickými pre hranicu ponukovej oblasti ( alej len „HAR”). 
Okrem toho, Nariadenie FCA v článkoch 49 a 59 stanovuje pravidlá pre zriadenie, fungovanie 
a spoločné financovanie Jednotnej prideľovacej platformy pre prideľovanie dlhodobej 
kapacity ( alej len „SAP”). Nariadenie FCA stanovuje aj pravidlá pre zavedenie metodík 
výpočtu kapacity na báze prístupu založeného na toku („Prístup FB) alebo na báze prístupu 
založeného na koordinovanej čistej prenosovej kapacite („Prístup koordinovanej NTC”). 
Aktuálny Návrh metodiky CID-FCA sa zaoberá rozdelením príjmu z preťaženia na základe 
prístupu NTC a Prístupu koordinovanej NTC, ke že v súčasnosti regióny výpočtu kapacity 
(„CCR“) neuplatňujú pri výpočte dlhodobej kapacity prístup na báze toku. V prípade 
uplatnenia Prístupu FB pri výpočte dlhodobej kapacity zo strany CCR alebo ak si to vyžaduje 
implementácia CCM na základe prístupu CNTC, dôjde k zmene a doplneniu Metodiky CID-

FCA a k jej včasnému predloženiu regulačnému orgánu na schválenie v súlade s článkom 4 
ods. 12 Nariadenia FCA. 

 

(4) V článku 57 Nariadenia FCA sa od všetkých PPS požaduje, aby do šiestich mesiacov po 
schválení metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s Nariadením CACM vypracovali 
návrh metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia plynúceho z prideľovania dlhodobej kapacity. 
Náhrady za dlhodobé prenosové práva ( alej len „LTTR“) a náklady na zabezpečenie 
garantovateľnosti LTTR sú mimo rozsahu tejto Metodiky CID-FCA. Prípadmi, kedy náhrady 

za LTTR prevyšujú príjem z preťaženia v súlade s článkom 73 Nariadenia CACM, sa bude 
zaoberať skôr metodika uvedená v článku 61 Nariadenia FCA než aktuálny Návrh metodiky 
CID-FCA. 

 



(5) V súlade s článkom 4 ods. 8 Nariadenia FCA musí byť opísaný očakávaný vplyv navrhovanej 

Metodiky CID-FCA na ciele Nariadenia FCA; tento vplyv je prezentovaný nižšie. 
 

(6) Navrhovaná Metodika CID-FCA vo všeobecnosti prispieva k dosiahnutiu cieľov článku 3 
Nariadenia FCA a zásad použitia príjmu z preťaženia stanovených v Nariadení (ES) 

č. 714/2009. Metodika CID-FCA slúži najmä cieľu podporovania efektívneho dlhodobého 
medzioblastného obchodu s dlhodobými prenosovými právami, nediskriminačného prístupu 
k medzioblastnej kapacite, ke že stanovuje objektívne kritériá a riešenia pre rozdelenie 

príjmu z preťaženia, ktoré majú uplatňovať všetci dotknutí PPS, a vytvára tak pevný základ 
pre rozdelenie príjmu z preťaženia na európskej úrovni. Pre všetky hranice ponukovej oblasti 
sa poskytuje jedno štandardné riešenie, kým Metodika CID-FCA zároveň umožňuje 
špecifické kľúče zdieľania v obmedzených špecifických prípadoch na základe podmienok 
opísaných v tomto dokumente. Tento obmedzený priestor pre flexibilitu za istých okolností 
umožňuje primerané zohľadnenie osobitostí rôznych prepojovacích vedení a národných 
rámcov (napr. právneho rámca na riadenie preťaženia pre prepojovacie vedenia, ktorým bola 
udelená výnimka). 
 

(7) Príjem z preťaženia ukazuje, nakoľko si účastníci trhu cenia možnosť cezhraničného 
obchodovania, ako sa využívajú prepojovacie vedenia a kde by sa mala zvýšiť kapacita. 
V aka možnosti posudzovať prostredníctvom kľúča zdieľania investičné náklady je možné 
dosahovať väčšiu istotu o tom, ktorý kľúč zdieľania bude optimálny pre budúce investície, 
čím sa podporuje dlhodobé prevádzkovanie a rozvoj elektrizačnej prenosovej sústavy 
a sektora energetiky v Európskej únii. 

 

(8) V súvislosti s článkom 31 Nariadenia FCA v prípade Metodiky CID-FCA nebude žiaden 
rozdiel v tom, či bude dlhodobá medzioblastná kapacita pridelená v podobe fyzických 
prenosových práv v súlade so zásadou UIOSI alebo v podobe FPP – opcií (FTRs-options) 

alebo FPP – obligácií (FTRs-obligations) 

 

(9) Okrem toho zabezpečuje Metodika CID-FCA spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie 
so všetkými dotknutými stranami, ke že stanovuje pravidlá, ktoré musia uplatňovať všetky 
strany. Metodika okrem toho zohľadňuje príjem z preťaženia získaný z prepojovacích vedení 
na hraniciach ponukových oblastí vlastnených inými právnymi subjektmi než PPS a 
predchádza vylučovaniu takého príjmu z preťaženia z uplatňovania Metodiky CID-FCA, 

pokiaľ sú príslušné prepojovacie vedenia prevádzkované certifikovanými PPS.  
 

(10) Pokiaľ ide o cieľ transparentnosti a spoľahlivosti informácií, poskytuje Metodika CID-FCA 

jednoznačné pravidlá a pevnú základňu pre rozdelenie príjmu z preťaženia transparentným 
a spoľahlivým spôsobom. Okrem toho PPS zverejnia Metodiku CID-FCA a zároveň 
špecifické kľúče zdieľania, čím sa zvýši transparentnosť a spoľahlivosť informácií. Údaje 
použité na výpočet príjmu z preťaženia sú zároveň zverejnené v rámci Jednotnej prideľovacej 
platformy podľa článku 47 Nariadenia FCA. 
 

(11) Na záver je možné zhrnúť, že Návrh metodiky CID-FCA prispieva k všeobecným cieľom 
Nariadenia FCA v prospech všetkých účastníkov trhu s elektrinou a koncových spotrebiteľov.  

PREDKLADAJÚ TÚTO METODIKU CID-FCA  VŠETKÝM REGULAČNÝM ORGÁNOM: 



HLAVA 1 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1                                                                                                                   
Predmet a rozsah 

1. Metodika CID-FCA sa považuje za spoločný návrh všetkých PPS v súlade s článkom 57 
Nariadenia FCA, pričom pokrýva rozdelenie príjmu z preťaženia z prideľovania dlhodobých 
kapacít pre: 

a. všetky súčasné a budúce hranice ponukovej oblasti a prepojovacie vedenia medzi 

členskými štátmi, pre ktoré platí Nariadenie CACM a FCA a kde je realizovaný výber 
príjmu z preťaženia z prideľovania dlhodobých kapacít; 

b. prepojovacie vedenia, ktoré sú vo vlastníctve PPS alebo iných právnych subjektov; 
 

2. V prípadoch, kedy príjem z preťaženia plynie z technologických zariadení vo vlastníctve iných 
právnych subjektov než PPS, sa s týmito stranami zaobchádza transparentným 
a nediskriminačným spôsobom. PPS prevádzkujúci takéto zariadenia uzatvárajú nevyhnutné 
zmluvy podľa tejto Metodiky CID-FCA s vlastníkmi predmetných technologických zariadení 
na poskytnutie náhrady za príjem z preťaženia z prideľovania dlhodobých kapacít zodpovedajúci 
týmto technologických zariadeniam, ktorý prevádzkujú v ich mene.  

Článok 2                                                                                                                
Definície a výklad 

1. Na účely Metodiky CID-FCA budú mať termíny použité v tomto dokumente význam definícii 
uvedených v článku 2 Nariadenia FCA, v Nariadení CACM, HAR, metóde SAP v súlade 
s článkom 49 ods. 1 Nariadenia FCA, v smernici 2009/72/ES a v nariadení Komisie (EÚ) 
č. 543/2013.  

 

2. alej v tejto Metodike CID-FCA majú nasledujúce termíny význam uvedený nižšie:  
a. „Dlhodobý príjem z preťaženia“ znamená výnos vzniknutý pridelením dlhodobých 

prenosových práv.   
 

3. Okrem toho, v tejto Metodike CID-FCA, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak:  
a. hranica ponukovej oblasti môže byť na účely rozdelenia príjmu z preťaženia zložená 

z jedného alebo viacerých prepojovacích vedení; 
b. pokiaľ nie je stanovené inak, použité termíny sa používajú v kontexte Nariadenia CACM 

a Nariadenia FCA; 

c. sa singulár chápe ako plurál a opačne; 
d. obsah a nadpisy sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú žiadny vplyv na interpretáciu 

tejto Metodiky CID-FCA; a 

e. akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernice, pravidlá, nástroje, sieťové predpisy 
alebo akýkoľvek iný predpis zahŕňa aj akúkoľvek ich zmenu, doplnenie alebo opätovne 
vydanú verziu, ke  boli platné. 

HLAVA 2 

Inkasovanie a rozdelenie dlhodobého príjmu z preťaženia pre hranice ponukových oblastí 



Článok 3 
Proces a výpočet dlhodobého príjmu z preťaženia 

1. Pre každý relevantný obchodný interval v rámci Produktového obdobia aukcie sa bude príjem 
z preťaženia vygenerovaný na hranici ponukovej oblasti, pre smer využitia a aukciu rovnať 
marginálnej cene príslušnej aukcie vynásobenej súčtom dlhodobých prenosových práv v MW 
pridelených v príslušnom obchodnom intervale so započítaním akéhokoľvek Obdobia zníženia, 
ak je to vhodné.  
 

2. V súlade s príslušnými HAR, vypočíta Jednotná prideľovacia platforma (SAP) pri zisťovaní 
výsledkov aukcie príjem z preťaženia vygenerovaný z prijatých ponúk. SAP zinkasuje od 
Registrovaných účastníkov dlžnú čiastku (objem prijatých ponúk krát marginálna cena so 
zohľadnením období zníženia, daní a odvodov) a rozdelí príjem z preťaženia vypočítaný v súlade 
s článkom 3 ods. 1 PPS podľa tejto Metodiky.  

 

3. Finálny dlhodobý príjem z preťaženia pridelený každej hranici ponukovej oblasti pozostáva 
z dlhodobého príjmu z preťaženia vypočítaného podľa odseku 1, zníženého o náhrady pre 
držiteľov dlhodobých prenosových práv, ktoré sa majú zaplatiť v súlade s článkom 43 Nariadenia 

FCA. 

 

4. Jednotná prideľovacia platforma rozdelí dlhodobý príjem z preťaženia príslušným PPS na báze 
pravidiel stanovených v tejto metodike .  

 

HLAVA 3 

Rozdelenie príjmu z preťaženia na hranici ponukovej oblasti  
Článok 4 

Kľúče zdieľania 

 

1. PPS na každej strane hranice ponukovej oblasti dostanú svoj podiel na dlhodobom príjme 
z preťaženia na základe kľúča zdieľania 50 % - 50 %.  

  

2. V prípadoch, kedy sa vlastnícke podiely alebo podiely investičných nákladov PPS na obidvoch 
stranách konkrétnych prepojovacích vedení na dotknutej hranici odlišujú od 50 % - 50 % 

rozdelenia, môžu dotknutí PPS z dôvodu odlišných vlastníckych podielov, odlišných podielov na 
investičných nákladoch, rozhodnutí o oslobodení1 alebo rozhodnutí o cezhraničnej alokácii 
nákladov2 zo strany kompetentných NRÚ alebo Agentúry použiť aj kľúč zdieľania. Kľúče 
zdieľania pre tieto konkrétne prípady budú zverejnené v spoločnom dokumente, ktorý pripraví 
ENTSO-E a bude k dispozícii na informačné účely na jej internetovej stránke. Tento dokument 

bude obsahovať zoznam všetkých týchto špecifických prípadov s názvom prepojovacieho 
vedenia, hranicou ponukovej oblasti, zapojenými PPS/Zmluvnými stranami, špecifickými kľúčmi 

                                                      
1 Rozhodnutie o oslobodení udelené týmto subjektom, ktoré prijali relevantné kompetentné Orgány v súlade s 
článkom 17 nariadenia (ES) 714/2009. 
2 Rozhodnutie o cezhraničnej alokácii nákladov udelenej týmto subjektom, ktoré prijali relevantné kompetentné 
Orgány alebo Agentúra v súlade s článkom 12 ods. 4 alebo článkom 12 ods. 6 nariadenia (ES) 347/2013. 



zdieľania uplatnenými a motiváciou / dôvodmi odchýlky od kľúča zdieľania 50 % - 50 %. Tento 

dokument bude aktualizovaný a zverejnený okamžite po zmenách. Každé zverejnenie bude 
oznámené v bulletine ENTSO-E a na internetovej stránke Jednotnej prideľovacej platformy.   
 

3. V prípade hraníc ponukovej oblasti pozostávajúcich z niekoľkých prepojovacích vedení, kde je 
kapacita predmetom aukcie pre každé jednotlivé prepojovacie vedenie, je dlhodobý príjem 
z preťaženia spojený s každým prepojovacím vedením na základe príslušných aukcií priamo 
pridelený PPS daného prepojovacieho vedenia.  
 

4. Ak hranicu ponukovej oblasti tvorí niekoľko prepojovacích vedení s rôznymi kľúčmi zdieľania 
alebo ich vlastnia rôzni PPS a ak je kapacita predmetom spoločných aukcií, bude dlhodobý príjem 
z preťaženia najskôr pridelený príslušným prepojovacím vedeniam na danej hranici ponukovej 

oblasti z každého príspevku prepojovacieho vedenia na pridelenej dlhodobej kapacite. Príspevok 
prepojovacieho vedenia k prideľovanej kapacite sa určuje podľa dohody medzi príslušnými PPS 
na hranici ponukovej oblasti na základe technického hodnotenia príspevku kapacity každého 
prepojovacieho vedenia k prideľovaniu kapacity alebo dostupnosti každého prepojovacieho 

vedenia. Zásady technického hodnotenia pre tieto konkrétne prípady budú zverejnené 
v spoločnom dokumente, ktorý pripraví ENTSO-E a bude k dispozícii na informačné účely na jej 
internetovej stránke. Tento dokument bude aktualizovaný a zverejnený okamžite po zmenách. 
Každé zverejnenie bude oznámené v bulletine ENTSO-E a na internetovej stránke Jednotnej 

prideľovacej platformy.    
 

5. V prípade, že špecifické prepojovacie vedenia vlastnia subjekty iné než PPS alebo že subjekty iné 
než PPS majú podiel na investičných nákladoch na prepojovacie vedenia, odkaz na PPS v tomto 

článku sa bude chápať ako odkaz na tieto subjekty. Podľa vhodnosti sa kľúče zdieľania vypočítajú 
podľa rozhodnutia o oslobodení udeleného týmto subjektom relevantnými kompetentnými 
Orgánmi v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) 714/2009. 

HLAVA 4 

Záverečné ustanovenia 

Článok 5 
Zverejnenie a implementácia  metodiky CID-FCA  

1. PPS zverejnia Metodiku CID-FCA bez zbytočného odkladu po tom, ako všetky NRÚ schválili 
navrhovanú Metodiku CID-FCA, alebo po tom, ako bolo prijaté rozhodnutie zo strany Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky v súlade s článkom 4 ods. 10 a 4 ods. 11 
Nariadenia FCA.  

 

2. PPS každého regiónu výpočtu kapacity implementujú túto metodiku k dátumu implementácie 
metodiky na výpočet kapacity v rámci ich príslušného regiónu výpočtu kapacity v súlade s 
článkom 10 Nariadenia FCA alebo k dátumu implementácie metodiky na zdieľanie nákladov 
vynaložených na zabezpečenie garantovateľnosti a náhrady za dlhodobé prenosové práva v súlade 
s článkom 61 Nariadenia FCA , podľa toho, čo nastane neskôr. 
 

Článok 6 
Zmena a doplnenie metodiky ohľadom príjmu z preťaženia 



Akákoľvek zmena existujúcich pravidiel alebo metodík týkajúcich sa Metodiky CID-FCA a 

ovplyvňujúcich túto metodiku – najmä implementáciu prístupu na báze toku na výpočet dlhodobej 
kapacity v jednom z regiónov výpočtu kapacity – bude mať za následok včasnú zmenu a 
doplnenie súčasnej Metodiky CID-FCA v súlade s článkom 4 ods. 9 Nariadenia FCA. 
Implementácia prístupu CNTC v CCR môže mať za následok včasnú zmenu a doplnenie súčasnej 
Metodiky CID-FCA v súlade s článkom 4 ods. 9 Nariadenia FCA.  

 

Článok 7                                                                                                                     
Jazyk 

Referenčným jazykom tejto Metodiky CID-FCA bude anglický jazyk. Aby sa predišlo 

pochybnostiam platí, že ak PPS potrebujú preložiť túto Metodiku CID-FCA do svojho národného 
jazyka (svojich národných jazykov), tak v prípade nesúladu medzi anglickou verziou uverejnenou 
zo strany PPS podľa článku 4 ods. 13 Nariadenia FCA a akoukoľvek verziou v inom jazyku  

poskytnú relevantní PPS v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi relevantným NRÚ 
aktualizovaný preklad Metodiky CID-FCA. 


