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1 CIEĽ PREDKLADANEJ STRATÉGIE 

Cieľom dokumentu „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre 

poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“ 

(ďalej len „Stratégia“) je sumarizácia informácií a argumentov pre zabezpečenie 

dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na rok 2022 pri minimalizácii 

nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu, 

a to v nadväznosti na pozitívne výsledky Viacročného výberového konania na roky 2019 – 

2021 (ďalej len „VVK“) uskutočneného v súlade s odporučeniami dokumentu Stratégia 

zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových 

služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021 (ďalej len 

„Stratégia PpS 2019 - 2021“), ktorý bol predmetom verejnej konzultácie v roku 2018, 

a s rešpektovaním európskej legislatívy. 

1.1 Zhodnotenie VVK 

Z dôvodu eliminácie rizík a neistôt súvisiacich s nedostatočnou ponukou disponibility PpS 
zrealizoval v ostatných rokoch niekoľko opatrení za účelom zvýšenia spoľahlivosť prevádzky 
ES SR. Medzi hlavné opatrenia patrí zavedenie možnosti poskytovať PpS typu PRV zo zariadení 
v regulačnej oblasti ČEPS, zavedenie možnosti poskytovať PpS typu SRV prostredníctvom 
virtuálneho bloku, úprava spôsobu zúčtovacej ceny odchýlky a ďalšie opatrenia, ktoré sú 
detailne popísané v Stratégii PpS 2019 - 2021 (kapitola 3.1). Posledným opatrením 
na elimináciu rizík nedostatku PpS bola realizácia VVK v priebehu roku 2018, ktorým sa 
zabezpečuje dosiahnutie stabilnejšieho výhľadu prevádzkovej ekonomiky poskytovateľov PpS, 
čo sa pozitívne prejavuje v znížení prevádzkových nákladov. Týmto mohol vzniknúť 
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy priestor pre úspory. 

VVK bolo vyhlásené dňa 21.06.2018, pričom uzávierka predkladania ponúk bola dňa 
08.08.2018. Do VVK sa zapojilo 24 poskytovateľov PpS, pričom všetci splnili podmienky 
definované v súťažných podkladoch. Vo VVK boli dosiahnuté cenové úspory z obstaraného 
objemu jednotlivých typov PpS v celkovej výške takmer 38 mil. eur za roky 2019 až 2021 voči 
maximálnym cenám podľa platného cenového rozhodnutia ÚRSO na rok 2018 (Príloha č. 2). 
Hlavným dôvodom dosiahnutia takých významných cenových úspor bol strop na maximálne 
ponukové ceny PpS v rámci VVK na úrovni 90 % maximálnych cien stanovených cenovým 
rozhodnutím ÚRSO na rok 2018, ktorý bol podmienkou pre podávanie ponúk. Rozhodnutím 
ÚRSO č. 0001/2019/E zo dňa 03.10.2018 boli stanovené maximálne ceny jednotlivých PpS (s 
výnimkou PpS typu ZVO) na úroveň 90 % maximálnych cien z roku 2018 (s výnimkou PpS typu 
ZVO), a zároveň ÚRSO Rozhodnutím č. 0005/2019/E zo dňa 23. 10. 2018 znížil tarifu za 
systémové služby (ďalej len „TSS“). Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
(ďalej len „SEPS“) tak prispela k zníženiu TSS na rok 2019, ktorá je voči roku 2018 nižšia 
o takmer 14 %. 

1.2 Zámer obstarania PpS na rok 2022 

Hlavným cieľom Stratégie zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre 
poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie 
rokov 2019 až 2021 bola realizácia nákupu PpS na 3 roky dopredu. Spoločnosť SEPS vyjadruje 
zámer v zmysle uvedenej stratégie pokračovať týmto spôsobom aj v roku 2019 a obstarať PpS 
aj na rok 2022.  
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Prostredníctvom VVK bol zabezpečený objem PpS vo výške 73 % dopytu na rok 2019, 74 % 
dopytu na rok 2020 a 95 % dopytu na rok 2021. V súčasnosti spoločnosť SEPS nemá na rok 
2022 zmluvne pokryté poskytovanie PpS, a preto v súlade s trojročnou stratégiou nákupu PpS 
plánuje v roku 2019 obstarať PpS na rok 2022. V spojení s už uskutočneným VVK tak bude 
v prípade záujmu poskytovateľov PpS zaistený dostatočný objem PpS na nasledujúce 3 roky 
t.j. do konca roka 2022. 

Pre správne nastavenie Stratégie je nutné vziať do úvahy budúci očakávaný vývoj na strane 
ponuky disponibility PpS ako aj požiadaviek a obstarávaného objemu PpS. Do odhadu vývoja 
ponuky a požiadaviek PpS vstupuje mnoho faktorov. Medzi tie najdôležitejšie patria: 

 regulačné a legislatívne opatrenia 
o povinnosti vyplývajúce zo sieťových predpisov, najmä nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre 
prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (SOGL) a nariadenie Komisie 
(EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie 
o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (EBGL); 

o európsky legislatívny balíček Čistá energia pre všetkých Európanov; 
o cenová regulácia zo strany ÚRSO; 

 vývoj na trhu s elektrinou 
o najmä vývoj ceny silovej elektriny ako komodity z pohľadu poskytovateľov PpS 

substituujúci ponuku PpS; 
o vývoj clean spark spread a clean dark spread; 

 vývoj zdrojového mixu v ES SR. 
o prísnejšie technické požiadavky na zdroje poskytujúce PpS z hľadiska času 

aktivácie/ deaktivácie žiadaného výkonu; 
o rozšírenie PpS o batériové systémy 

Tieto faktory, z nich vyplývajúce riziká a návrh opatrení na ich riešenie sú náplňou kapitoly 

3 RIZIKÁ ĎALŠIEHO VÝVOJA. 

Podrobný popis a zdôvodnenie cieľa Stratégie sú rozpracované v ďalších bodoch. 

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoE“) je spoločnosť SEPS v postavení prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“). V súlade s §28, písm. i) ZoE je PPS povinný zabezpečiť 
nákup PpS potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre dodržanie 
kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy. 

2.1 Vývoj obstarávaných objemov a typov PpS  

V súlade so ZoE je za stanovenie požadovaných objemov disponibility PpS zodpovedný PPS, 
pričom tento je povinný ich na ročnej báze zverejniť na svojom webovom sídle v termíne do 
30.9. predchádzajúceho roka. Na základe požadovaných objemov PpS, Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) určuje maximálne jednotkové ceny jednotlivých typov 
PpS a celkové povolené náklady na poskytovanie všetkých typov PpS. 

V tabuľke č. 1 nižšie je uvedený prehľad schválených priemerných ročných požadovaných 
objemov pre jednotlivé typy PpS v rokoch 2005 až 2021. Z tabuľky je možné pozorovať 
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postupný trend skracovania doby aktivácie a deaktivácie PpS typu TRV, či už v kladnom, alebo 
zápornom smere. Zároveň je možné konštatovať, že od roku 2012 (okrem prechodu 
TRV30MIN na TRV15MIN) sú požadované objemy v jednotlivých typoch PpS ustálené.  

Tabuľka č. 1 – Prehľad priemerných ročných požiadaviek na nákup PpS (v MW) po jednotlivých typoch za obdobie 
od 2005 do 2021 podľa cenových rozhodnutí ÚRSO. 

Rok PRV± SRV± TRV3+ TRV3- TRV10+ TRV10- TRV15+ TRV15- TRV30+ TRV30- TRV120 TRVhod ZNO ZVO 

2005 34 124 - - 320 - - - 170 160 - 200 - - 

20061 32 120 - - 324 159 - - 166 137 - 178 - - 

2007 32 115 - - 320 150 - - 155 125 - 175 - - 

2008 33 110 - - 310 150 - - 160 120 - 130 - - 

2009 32 110 220 130 - - - - 190 130 120 - - - 

2010 30 120 220 130 - - - - 250 130 80 - - - 

2011 29 130 260 135 - - - - 260 210 - - - - 

2012 29 134 255 135 220 100 - - 150 130 - - 70 20 

2013 29 137 255 135 215 100 - - 150 130 - - 70 20 

2014 29 139 255 135 215 100 - - 120 130     69 10 

2015 28 139 255 135 215 100 130 130 - - - - 69 10 

2016 27 140 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2017 26 143 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2018 26 145 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2019 26 145 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2020 26 145 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2021 26 145 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

Legenda k Tabuľke č. 1: 

PRV± - primárna regulácia činného výkonu; 

SRV± - sekundárna regulácia činného výkonu; 

TRV3+ - terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová (kladná); 

TRV3- - terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová (záporná); 

TRV10+ - terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová (kladná); 

TRV10- - terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová (záporná); 

TRV15+ - terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová (kladná); 

TRV15- - terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová (záporná); 

TRV30+ - terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová (kladná); 

TRV30- - terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová (záporná); 

TRV120 - terciárna regulácia činného výkonu 120 minútová; 

TRVhod - terciárna regulácia činného výkonu hodinová; 

ZNO - zníženie odberu; 

ZVO - zvýšenie odberu; 

                                                      
1 Na rok 2006 neboli zo strany ÚRSO určené regulované rozsahy jednotlivých typov PpS. Uvažovalo sa 
s priemernými požiadavkami jednotlivých typov PpS. 
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Nižšie uvedený Graf č. 1 zobrazuje rozsah celkových kladných a záporných priemerných 
požadovaných ročných objemov PpS v období od 2005 do 2021 na základe príslušných 
cenových rozhodnutí ÚRSO. Z Grafu je zrejmé, že od roku 2012 dochádza k nárastu potreby 
disponibility PpS typu SRV± a rýchlo štartujúcich TRV+ a TRV-. 

 

Graf č. 1 – Priemerné ročné rozsahy požadovanej disponibility PpS 

Z Grafu č. 1 je možné pozorovať, že vývoj potreby PpS typu TRV od roku 2005 po súčasnosť 

smeruje k požiadavkám na kratšie časy aktivácie a deaktivácie. Pomalšie PpS typu TRV zanikli 

úplne. Nasledovné Grafy č. 2 a č. 3 ukazujú, ako klesal objem TRV+ a TRV- s dobou aktivácie 

a deaktivácie dlhšou ako 15 minút a rástol objem TRV s dobou kratšou alebo rovnou 15 minút. 

Zvýšený dôraz na zníženie času aktivácie a deaktivácie bol vyvolaný fundamentálnymi 

zmenami na trhu s elektrinou. Prudkým rozvojom inštalácie volatilných respektíve ťažšie 

predikovateľných zdrojov elektriny (najmä fotovoltické elektrárne - FVE) je potrebné 

v krátkom čase reagovať nielen na zmeny v spotrebe elektriny, prípadne výpadky veľkých 

odberateľov alebo väčších zariadení na výrobu elektriny, ale aj na dynamickú zmenu výroby 

z FVE. Pre ilustráciu je v Grafoch č. 2 a 3 naznačený aj podiel inštalácií FVE, vyhodnotený na 

základe zoznamu ÚRSO o výrobcoch FVE, ktorí majú uznanú podporu výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov. 
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Graf č. 2 – Porovnanie vývoja objemov TRV+ z pohľadu času aktivácie/deaktivácie v ES SR 

 

Graf č. 3 – Porovnanie vývoja objemov TRV- z pohľadu času aktivácie/deaktivácie v ES SR 

2.2 Rozsah a využitie obstarávaných objemov PpS 

Obstarané PpS sú využívané v procese dispečerského riadenia na zabezpečenie poskytovania 
systémových služieb, najmä na vyrovnávanie systémovej odchýlky ES SR v reálnom čase. 
Objemy PpS, dopytované zo strany PPS (viď. bod 2.1), sú stanovené s predpokladom, aby bolo 
možné zvládnuť nie len bežnú prevádzku ES SR a prevádzku počas plánovaných odstávok 
a údržby zariadení na výrobu elektriny, ale aj neplánované výpadky na strane výroby alebo 
spotreby elektriny. Je možné konštatovať, že za bežných okolností sú požadované objemy PpS 
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nastavené dostatočne na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR. Napriek 
tomu je možné identifikovať prípady, kedy objem nakúpených PpS nie je postačujúci a je 
potrebné prijímať dodatočné nápravné opatrenia. 

Existuje veľké množstvo faktorov, ovplyvňujúcich veľkosť systémovej odchýlky ES SR. Okrem 
bežného „dýchania“ sústavy sú to najmä neplánované výpadky na strane výroby, presnosť 
predikcie spotreby, presnosť predikcie osvitu, vonkajšia teplota a pod. Aby sa predišlo vzniku 
kritických situácií v ES SR, ktoré vznikajú kombináciou viacerých negatívne pôsobiacich 
faktorov, vrátane nesprávneho nastavenia regulácie v oblasti zúčtovacej ceny odchýlky, došlo 
od 01.01.2018 ku zmene spočívajúcej v zakomponovaní ceny elektriny na dennom trhu SR do 
výpočtu zúčtovacej ceny odchýlky tým spôsobom, že vždy platí vyššia z cien (i) marginálna 
cena aktivovanej regulačnej elektriny a (ii) 1,1 násobok ceny elektriny na dennom trhu. 
Riešenie zabezpečuje, že zúčtovacia cena za spôsobenú odchýlku je vždy vyššia ako cena 
elektriny na dennom trhu v oblasti SR, čím sa značne eliminuje možnosť špekulácie subjektov 
zúčtovania (arbitráže medzi cenou na trhu a zúčtovacou cenou odchýlky) a zároveň sa zvyšuje 
bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektriny bez potreby navyšovania objemov PpS. Detailná 
analýza je súčasťou Stratégie zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre 
poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie 
rokov 2019 až 2021, ktorá bola predmetom verejnej konzultácie v roku 2018. 

3 RIZIKÁ ĎALŠIEHO VÝVOJA  

Napriek úspešnosti v minulosti zavedených opatrení na strane PPS popísaných v Stratégii PpS 
2019 – 2021 (kapitola3.1), vývoj spotreby elektriny, cien elektriny (ako aj spark a dark spreads) 
a najmä dramatický vývoj v oblasti novej legislatívy z úrovne EÚ, je potrebné analyzovať 
dostatočnosť ponuky PpS pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti ES SR nie len rok 
vopred, ale aj v strednodobom (niekoľko rokov) a v ďalšom kroku aj v dlhodobom horizonte. 

Dňa 18.12.2017 vstúpilo do platnosti nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2195, ktorým sa 
stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“). 
Nariadenie EBGL zavádza nové prvky v oblasti zabezpečovania PpS, pričom sa hlavne 
zameriava na vytvorenie spoločných platforiem na výmenu regulačnej elektriny a spoločnú 
knihu objednávok na aktiváciu regulačnej elektriny a taktiež stanovuje niekoľko nových 
pravidiel pre obstarávanie disponibility PpS.  

Dňa 04.07.2019 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 
z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (ďalej len „nariadenie o trhu“), ktoré okrem 
ďalšieho ustanovuje podstatné podmienky pre PPS pri obstarávaní disponibility PpS. 
Podmienky pre trh s PpS sú špecifikované v článku 6 Vyrovnávací trh. Ustanovenie článku sa 
začne uplatňovať od 01.01.2020. 

Nižšie sú uvedené hlavné riziká z pohľadu PPS. 

3.1 Zvýšenie objemu požiadaviek na PpS 

V Stratégií je nutné zohľadniť aktuálne prijatý európsky legislatívny balíček Čistá energia pre 
všetkých Európanov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 
2019 o vnútornom trhu s elektrinou a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 
z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 
2012/27/EÚ (napr. súčinnosťou pri návrhu úpravy vnútorných procesov a postupov. Ďalej tiež 
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návrh Integrovaného národného energetického a klimatického plánu vydaného 
Ministerstvom hospodárstva v decembri 2018. 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy sú definované nasledujúce cieľové 
úrovne EU (viď. Obrázok č.1). 

 

Obrázok č. 1 – Porovnanie cieľov v oblasti energetiky a klímy podľa legislatívy EÚ pre rok 2020 a 2030 

Z pohľadu požiadaviek PpS je dôležitý najmä cieľ podielu energie z obnoviteľných zdrojov, 
ktorý je na úrovni EU záväzný a bude splnený prostredníctvom príspevkov členských štátov 
riadených potrebou spoločného splnenia cieľa na úrovni Únie. Plnenie týchto cieľov členskými 
štátmi musí byť zakotvené v ich integrovaných národných energetických a klimatických 
plánoch. Očakávaný (aj keď pravdepodobne mierny) nárast inštalovaného výkonu 
v obnoviteľných zdrojoch vyvolá nutnosť revízie a prípadného navýšenia objemu PpS resp. 
zmeny v štruktúre obstarávaného objemu jednotlivých typov PpS. Zvýšenie inštalovaného 
výkonu intermitentných zdrojov vo veterných či fotovoltických elektrárňach bude vyvolávať 
zvýšenú potrebu na schopnosť sústavy regulovať náhodné zmeny vo výrobe týchto zdrojov. 

Na úrovni ENTSO-E (organizácia európskych prevádzkovateľov prenosových sústav) je 
aktuálne diskutované možné navýšenie celkových potrieb primárnej regulácie (Frequency 
Containment Reserve, FCR) a to pre synchrónnu oblasť kontinentálnej Európy zo súčasných 
3 000 MW na 5 000 MW. Hoci takéto radikálne navýšenie sa javí skôr ako nepravdepodobné, 
je nutné v Stratégii uvažovať možný nárast potrieb s ohľadom na celkový nedostatok ponuky. 

Návrh na ošetrenie rizika: 

Vzhľadom k obmedzenej ponuke disponibilného výkonu PpS na vymedzenom území SR 
a očakávanej zmene v štruktúre obstarávaného objemu PpS je pre PPS jediným prakticky 
možným riešením včasné zabezpečenie aspoň minimálnych požiadaviek na disponibilitu PpS 
v novej požadovanej štruktúre (rok 2022), čím sa zabezpečí dostatočnosť objemu PpS na 
kĺzavé obdobie nasledujúcich troch rokov. 
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3.2 Zníženie ponuky PpS 

Cena silovej elektriny od roku 2016 postupne rastie a obecne sa skôr vracia na maximá roku 
2011 (viď. Graf č. 5). 

 

Graf č. 5 – Vývoj EEX Power Derivatives Energy-Phelix-Base-Year-Future od roku 2010 

Z pohľadu poskytovateľov PpS sú vzájomne substitučné možnosti uplatnenia výrobnej 
kapacity buď predaj silovej elektriny alebo predaj disponibility PpS. Ceny disponibility PpS sú 
regulované cenovým rozhodnutím ÚRSO a s výnimkou TRV3MIN- a TRV10MIN- dlhodobo 
klesajú (viď. Graf č. 6). Nárast ceny silovej elektriny, pri zachovaní ceny disponibility PpS, môže 
viesť k zníženiu ponuky disponibility PpS. Zároveň berúc do úvahy sprísňujúce sa pravidlá pre 
poskytovanie niektorých typov PpS (aFRR a mFRR – viď. bod 3.5 Stratégie) s veľkou 
pravdepodobnosťou povedie k zníženiu ponuky disponibility PpS. 

 

Graf č. 6 – Vývoj max. cien PpS podľa rozhodnutí ÚRSO v rokoch 2006-2019 
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Pokles regulovanej maximálnej ceny disponibility PpS spoločne s obmedzenou veľkosťou trhu, 
rastúcou cenou silovej elektriny a sprísňujúcimi sa pravidlami pre poskytovanie PpS tak 
povedie k ďalšiemu zníženiu ponuky PpS. 

Návrh na ošetrenie rizika: 

Vzhľadom na možné zvýšenie celkových požiadaviek na disponibilitu PpS (pozri 
predchádzajúca kapitola – relatívne zníženie), zmenu v štruktúre obstarávaného objemu 
PpS, sprísňujúce sa pravidlá pre poskytovanie niektorých typov PpS a obmedzenú ponuku 
disponibilného výkonu PpS na vymedzenom území SR je pre PPS jediným prakticky možným 
riešením včasné zabezpečenie aspoň minimálnych požiadaviek na disponibilitu PpS v novej 
požadovanej štruktúre (rok 2022), čím sa zabezpečí dostatočnosť objemu PpS na kĺzavé 
obdobie nasledujúcich troch rokov. 

3.3 Maximálna dĺžka kontraktov na disponibilitu 

Článok 6 odstavce 9 až 11 nariadenia o trhu explicitne ustanovuje, že zmluvy na disponibilitu 
sa nesmú uzatvárať viac ako jeden deň pred poskytnutím disponibility a zmluvné obdobie 
nesmie byť dlhšie ako jeden deň. Pre toto pravidlo môže regulačný orgán udeliť výnimku avšak 
aj napriek tejto výnimke aspoň pre 40 % štandardných produktov regulácie a minimálne 30 % 
všetkých produktov používaných pre disponibilitu sa zmluvy na disponibilitu nesmú uzatvárať 
viac ako jeden deň pred poskytnutím disponibility a zmluvné obdobie nesmie byť dlhšie ako 
jeden deň. 

Nemožnosť obstarať PpS v dlhodobých, t.j. najmä ročných a viacročných výberových 
konaniach, predstavuje vysoké riziko pre tých PPS, ktorí obstarávajú PpS na trhu s nízkou 
likviditou danou obmedzenou ponukou, čo je práve aj prípad spoločnosti SEPS. Spoločnosť 
SEPS v reakcii zaviedla niekoľko opatrení smerujúcich k navýšeniu ponuky (všeobecne 
uvoľnenie niektorých pravidiel a otvorenie trhu). Nízka ponuka PpS a aj naďalej očakávaný 
nedostatok zdrojov schopných poskytovať podporné služby viď. kapitola 4 ŠTÚDIA NA 
POSÚDENIE VÝROBNÉHO MIXU K POVINNOSTIAM PPS SR boli tiež dôvodom k návrhu 
spoločnosti SEPS obstarať PpS v rámci VVK.  

Častým argumentom zastupujúcim nákup PpS iba na dennom trhu je, že PPS majú 
predpokladanú možnosť (podľa EBGL a ďalších ustanovení nariadenia o trhu) obstarávať PpS 
cezhranične prípadne ich cezhranične zdieľať (tzv. exchange a sharing podľa čl. 33 Výmena 
regulačnej zálohy, EBGL ). Pre túto možnosť však zatiaľ nie sú pripravené metodiky pre 
rezerváciu cezhraničnej prenosovej kapacity a zavedenie metodík procesov prideľovania 
kapacít nemožno očakávať skôr ako v polovici roka 2022, prípadne začiatkom roka 2023. 

V prípade obstarania disponibility PpS výhradne denným dokupom je pravdepodobné, že 
spoločnosť SEPS nebude schopná minimálne do doby uplatňovania cezhraničnej výmeny alebo 
zdieľania regulačnej zálohy pokryť nevyhnutný objem PpS (najmä disponibility sekundárnej 
regulácie), a tým bude priamo ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrizačnej 
sústavy SR. Spoločnosť SEPS by tak neplnila jednu z jej základných zákonných povinností. 

Návrh na ošetrenie rizika: 

Keďže ustanovenie článku 6 nariadenia o trhu sa začne uplatňovať od 01.01.2020 je 
najvhodnejším riešením obmedzenia rizika obstaranie disponibility PpS vo výberovom 
konaní na obstaranie PpS na rok 2022, čím sa dosiahne zabezpečenie minimálnych objemov 
disponibility PpS na rok 2022 (ide o predĺženie Stratégie PpS 2019 – 2021 o jeden kalendárny 
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rok). Spoločnosť SEPS si v roku 2019 obstarala nezávislú právnu analýzu pre získanie 
stanoviska k možnostiam realizovať obstarávanie PpS na rok 2022. Právna analýza potvrdila 
možnosť realizovať výberové konanie pre obstaranie PpS na rok 2022 pred uplatnením 
nariadenia o trhu t.j. do 31.12.2019 s nasledovným záverom: 

„S poukazom na uvedené je možné konštatovať, že je možné pristúpiť k realizácii výberového 
konania na disponibilitu PpS v ročnom výberovom konaní na rok 2022 (a uzatvoreniu tomu 
zodpovedajúcich Kontraktov) pred uplatňovaním Návrhu Nariadenia. Je však možné 
odporučiť, aby jeho vyhláseniu predchádzala verejná konzultácia, kedy budú všetky 
dotknuté subjekty o tomto zámere vopred informované. Rovnako odporúčame ponechať 
výhradu v súťažných podkladoch na obstarávanie, podľa ktorej je obstarávateľ oprávnený 
neprijať žiadnu z ponúk, resp. zrušiť vyhlásené výberové konanie, ako i v uzatvorených 
zmluvných vzťahoch (Kontraktoch) ponechať dojednanie obdobné súčasnému, umožňujúce 
spoločnosti SEPS v prípadoch, kedy by v dôsledku zmeny právnej úpravy bolo potrebné 
pristúpiť k zmene zmluvného vzťahu, resp. jeho ukončeniu, urobiť tak pomerne flexibilne bez 
potreby kompenzácie prípadných nárokov zmluvným partnerom.“ 

3.4 Povinnosť obstarávať disponibilitu PpS zvlášť pre kladný a zvlášť pre záporný smer 

Článok č. 32 ods. 3 nariadenia EBGL ustanovuje, že pre každý druh rezervy okrem PpS typu FCR 
(PRV±) musí byť obstarávanie disponibility PpS vykonané zvlášť pre kladný a zvlášť pre záporný 
smer. Článok 6 ods. 9 nariadenia o trhu, ktorý sa uplatňuje od 1.1.2020 ukladá, že obstarávanie 
kladnej disponibility a zápornej disponibility sa vykonáva oddelene, pokiaľ regulačný orgán 
neschváli výnimku z tejto zásady. 

Vyššie uvedená zmena znamená zavedenie úplne nového technického a obchodného rámca 
s rizikom nesymetrie a v prípade nevhodného trhového impulzu, alebo regulačného 
nastavenia (napr. nevhodné nastavenie maximálnych cien zo strany ÚRSO) môže spôsobiť 
výpadok ponuky PpS typu SRV v jednom smere. 

Aj napriek tomu, že ods. č. 3 dáva možnosť pre PPS požiadať národného regulátora 
o odôvodnenú výnimku z uvedenej povinnosti oddeleného obstarávania kladnej a zápornej 
disponibility PpS, v uvedenom odstavci sa uvádza, že takáto výnimka môže byť iba dočasného 
charakteru. V tomto prípade PPS, ktorý žiada o udelenie výnimky z uvedenej povinnosti 
oddeleného obstarávania kladnej a zápornej disponibility PpS, musí Úradu poskytnúť analýzu 
dopadov tejto výnimky na zdroje poskytujúce regulačnú elektrinu a taktiež musí poskytnúť 
zdôvodnenie tejto výnimky, ktorým poukáže, že by takáto výnimka viedla k vyššej ekonomickej 
efektívnosti. 

Článok č. 32 vstúpil do platnosti jeden rok po uvedení nariadenia EBGL do platnosti, t.j. dňa 

18.12.2018 a po tomto dátume by mali PPS všetky obstarávania disponibility PpS okrem služby 

typu FCR (PRV±) vykonávať oddelene pre kladný a záporný smer rezervy, ak PPS nepožiada NRA 

(ÚRSO) o derogáciu – odloženie aplikovania tohto článku. Nariadenie EBGL nepredpisuje 

v ďalších častiach žiadne požiadavky pre kontrakty, ktoré boli a budú uzavreté pred 

18.12.2018. 

V súlade so Stratégiou PpS 2019 - 2021 (kapitola 3.2. II.) spoločnosť SEPS listom zo dňa 

13.06.2018 požiadala ÚRSO o udelenie dočasnej výnimky na rozdelenie obstarávania 

podpornej služby typu SRV± na obdobie od 18.12.2018 do 01.10.2020 a to na celý objem 

obstaranej disponibility pre túto podpornú službu. Dňa 06.09.2018 ÚRSO rozhodnutím č. 
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0009/2018/E-EU udelil Výnimku pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu 

sekundárna regulácia výkonu (SRV±) na obdobie od 18.12.2018 do 01.10.2020 v súlade 

s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje 

usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (EBGL). 

Nakoľko výberové konanie na obstaranie PpS pre rok 2022 nespadá do obdobia pre ktoré bola 

výnimka udelená a spoločnosť SEPS vzhľadom na prebiehajúce práce na novom RIS 

nepredpokladá nevyhnutnosť predĺženia tejto výnimky, obstarávanie PpS bude na rok 2022 

prebiehať v súlade s článkom 32 ods. 3 nariadenia EBGL a článkom 6 ods. 9 nariadenia o trhu 

t.j. oddelene pre kladný a záporný smer vrátane ponukových cien. V rámci výberového 

konania na obstaranie PpS na rok 2022 budú uchádzači predkladať ponuky s výškou zľavy voči 

maximálnym cenám SRV+ a SRV−, ktoré budú pre rok 2022 stanovené ÚRSO. 

Návrh na ošetrenie rizika: 

Obstarávanie kladnej disponibility a zápornej disponibility (okrem FCR) bude v rámci 
výberového konania na obstaranie PpS na rok 2022 prebiehať oddelene pre kladný 
a záporný smer. 

3.5 Povinnosť zavedenia štandardných produktov 

Článok 25 nariadenia EBGL definuje požiadavku na zavedenie štandardných produktov PpS, 
z ktorých budú všetky ponuky na regulačnú elektrinu zdieľané na príslušných Európskych 
platformách, a to najneskôr od momentu keď PPS využije príslušnú európsku platformu. 

Návrhy na štandardné produkty budú súčasťou implementačných rámcov pre Európske 
platformy na výmenu regulačnej elektriny, ktoré sú aktuálne v procese schvaľovania zo strany 
všetkých regulačných úradov. Za štandardný produkt je považovaný produkt, ktorého 
charakteristiky sú schválené zo strany všetkých PPS a všetky ponuky na regulačnú elektrinu 
z tohto produktu sú zdieľané na príslušnej Európskej platforme. Návrh zoznamu štandardných 
produktov je v zmysle článku 25 nariadenia EBGL sú všetci PPS povinní vypracovať do dvoch 
rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia EBGL (t.j. do 18.12.2019). 

Návrh implementačného rámca pre spoločnú platformu pre službu aFRR (ďalej len „aFRRIF“) 
uvažuje s dobou nábehu zdrojov do 7,5 min., resp. 5 min. po 18.12.2025, čo vyplýva z faktu, 
že TSO využívajúce pomerne vysoké objemy PpS (Nemecko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, 
Nórsko, Švédsko) majú dobu aktivácie do 5 min. (Fínsko a Portugalsko majú dobu nábehu 
zdrojov dokonca do 90 s). Návrh implementačného rámca pre spoločnú platformu pre službu 
mFRR (ďalej len „mFRRIF“) uvažuje s dobou nábehu zdrojov do 12,5 min. Do 31.07.2019 
prebieha verejná konzultácia v rámci ENTSO-E k zoznamu štandardných produktov. Po 
zapracovaní a vyjadrení sa k podnetom bude uvedený materiál predložený na schválenie NRA. 
Na základe vyššie uvedeného spoločnosť SEPS pristúpi k úprave dokumentu Technické 
podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“) 
za účelom zosúladenia doby aktivácie a deaktivácie PpS typu aFRR (7,5 min) a mFRR (12,5 min). 
Z tohto dôvodu je pri predkladaní ponúk do VK na rok 2022 nevyhnutné počítať s uvedenými 
zmenami. Podrobné podmienky a postup predbežného schválenia pre poskytovateľov PpS 
bude uvedený v dokumente Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „PP“) a v TP. 
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Zavedené štandardné produkty PpS sa môžu líšiť od v súčasnosti aplikovaných typov PpS 
v rámci regulačnej oblasti SR. Je tu riziko, že zvolené štandardné produkty v rámci ENTSO-E, 
prípadne jednotnej platformy, nebudú korešpondovať s požiadavkami zohľadňujúcimi 
štruktúru odberu a energetického mixu v SR a teda ani nebudú v súlade s potrebami PPS. 
Súčasne môže dôjsť k výpadku časti ponuky PpS z domácich zdrojov ES SR z dôvodu skrátenia 
maximálnej hodnoty nábehu aFRR v čase do 5 resp. 7,5 min., pričom dnes v ES SR je táto doba 
15 min. Interná analýza spoločnosti SEPS vykonaná v roku 2019 preukázala, že pri prechode 
parametra doby aktivácie na maximálnu hodnotu služby SRV z 15 min. na 7,5 min. dôjde 
k výpadku disponibility v súčasnosti poskytujúcich zdrojov služby typu SRV± na Slovensku, za 
predpokladu zachovania technologických parametrov a nezmeneného obchodného správania 
sa Poskytovateľov PpS pri ich ponuke, v rozsahu cca 18 až 19 % a pri prechode parametra doby 
aktivácie na maximálnu hodnotu služby SRV z 15 min. na 5 min. od 18.12.2025 dôjde 
k výpadku v súčasnosti poskytujúcich zdrojov služby typu SRV± na Slovensku vo výške cca 28 
až 32 %.  

Treba však poznamenať, že existuje predpoklad možnosti požívať v rámci jednotlivého PPS aj 
osobitné produkty. Osobitný produkt musí byť veľmi podrobne zdôvodnený zo strany PPS v 
žiadosti príslušnému regulačnému orgánu. Takáto žiadosť musí obsahovať opis opatrení 
navrhnutých na minimalizáciu používania osobitných produktov v závislosti od hospodárskej 
efektívnosti, pričom sa musí preukázať, že osobitné produkty nespôsobujú významnú 
neefektívnosť a nenarušujú vyrovnávací trh. 

Vzhľadom na vyššie uvedený konflikt štandardných produktov a požiadaviek zohľadňujúcich 
energetický mix SR, spoločnosť SEPS po schválení definitívnej podoby štandardných produktov 
požiada ÚRSO o schválenie osobitných produktov TRV3MIN+, TRV3MIN-, pričom PpS typu 
TRV10MIN+, TRV10MIN-, ZNO a ZVO budú vzhľadom na kratšiu aktiváciu mFRR (12,5 min) 
začlenené do ostatných PpS. Do mFRR v plnej výške ZNO, ZVO a čiastočne TRV10MIN+, 
TRV10MIN-. Do TRV3MIN+, TRV3MIN-, 80 % objemu TRV10MIN+ a TRV10MIN-, s tým, že sa 
zmení metodika výpočtu objemu mFRR a TRV3MIN+ a TRV3MIN-. 

Návrh na ošetrenie rizika: 

V záujme pripravenosti na implementáciu pravidiel podľa článkov 20(6) a 21(6) EBGL bude 
spoločnosť SEPS od 1.1.2022 uplatňovať štandardné produkty typu aFRR+, aFRR-, mFRR+, 
mFRR- a osobitné produkty typu TRV3MIN+ a TRV3MIN-. 

3.6 Cenová regulácia PpS v novom regulačnom období 

V súvislosti s ukončením aktuálneho regulačného obdobia v roku 2021 existuje riziko zmeny 
spôsobu regulácie cien PpS prípadne výšky maximálnych cien PpS. 

Cenovým rozhodnutím URSO č. 0001/2019/E boli schválené tarify a maximálne ceny za 
poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny na obdobie od 1. januára 2019 do 31. 
decembra 2021. Dôvodom zmeny rozhodnutia od 01.01.2019 v rámci regulačného obdobia 
2017 až 2021 bola výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri 
určení ceny. Konkrétne došlo k zmene celkových plánovaných nákladov na nákup podporných 
služieb od výrobcov elektriny a poskytovateľov PpS a plánovaných nákladov na nákup 
jednotlivých typov PpS v roku 2019. Táto zmena bola ovplyvnená výsledkami VVK, v ktorom 
boli dosiahnuté cenové úspory z obstaraného objemu jednotlivých typov PpS v celkovej výške 
takmer 38 mil. EUR (za obdobie troch rokov) voči maximálnym cenám podľa platného 
Rozhodnutia na rok 2018. Hlavným dôvodom dosiahnutia tak významných cenových úspor bol 
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strop na maximálne ponukové ceny PpS v rámci VVK na úrovni 90 % maximálnych cien 
stanovených Rozhodnutím ÚRSO na rok 2018, ktorý bol podmienkou pre podávanie ponúk. 
Avšak Rozhodnutím ÚRSO č. 0001/2019/E zo dňa 03.10.2018 boli stanovené maximálne ceny 
jednotlivých PpS (s výnimkou PpS typu ZVO) na úroveň 90 % maximálnych cien z roku 2018 (s 
výnimkou PpS typu ZVO), a zároveň ÚRSO Rozhodnutím č. 0005/2019/E zo dňa 23. 10. 2018 
znížilo tarifu za systémové služby (ďalej len „TSS“) o takmer 14 %. 

Rokom 2022 začína nové regulačné obdobie, pričom budú stanovené vstupné parametre 
regulácie PpS jednotkové ceny PpS a celkové náklady na nákup PpS. V rámci nastavenia 
ďalšieho regulačného obdobia sú východiskom vynaložené náklady na nákup PpS a RE v 2019 
a 2020 a predpoklad 2021 čo v prípade spoločnosti SEPS sú náklady na obstaranie PpS v rámci 
VVK 2019-2021. 

Ďalšími vstupnými parametrami regulácie, ktoré ovplyvnia podmienky a predpoklady pre 
nákup PpS, bude platný legislatívny rámec EU najmä nariadenie EBGL, nariadenie o trhu, 
smernica 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a nariadenie 
2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej 
sústavy (SOGL). 

Návrh na ošetrenie rizika: 

V rámci predkladania ponúk do výberového konania na obstaranie PpS pre rok 2022 budú 
predkladané ponuky formou parametra Z, ktorý predstavuje zľavu z maximálnej ceny ÚRSO 
platnej pre rok 2022 v percentách. 

Pre ošetrenie rizika významnej zmeny regulácie v oblasti PpS bude poskytovateľom PpS 
umožnené odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej 
službe zníži maximálnu jednotkovú cenu za poskytovanie PpS medziročne o viac ako 7 %, 
vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od kontraktu. 

Pre ošetrenie rizika na strane PPS bude rámcová zmluva obsahovať klauzulu, ktorá 
umožňuje ukončiť zmluvu bez sankcií voči PPS v prípade, že legislatíva bude vyžadovať 
ukončenie obdobných dlhodobých zmlúv. 

4 ŠTÚDIA NA POSÚDENIE VÝROBNÉHO MIXU K POVINNOSTIAM PPS SR 

Spoločnosť SEPS si v roku 2019 vzhľadom k povinnostiam PPS SR obstarala od spoločnosti 
EuroEnergy, spol. s r.o aktualizáciu štúdie „Posúdenie variant výrobného mixu vo vzťahu 
k povinnostiam PPS SR a v súvislosti s primeranosťou výrobných kapacít (generation adequacy) 
a dostatočnosťou regulačných rezerv pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES 
SR v strednodobom horizonte“ (ďalej len „Štúdia“). 

Nižšie sú uvedené iba finálne závery Štúdie, pričom manažérske zhrnutie vrátane detailnej 
interpretácie podrobných záverov Štúdie je vzhľadom k svojmu rozsahu uvedené v Prílohe č. 1 
tejto Stratégie. 

Z uvedenej Štúdie vyplýva, že sa výhľadovo do roku 2030 situácia v oblasti deficitu regulačných 
záloh pre služby primárnej a sekundárnej regulácie zlepšovať nebude a že pre pokrytie potrieb 
zabezpečenia služieb typu FCR a aFRR bude nevyhnutné pokračovať vo využívaní regulačných 
záloh zo zahraničia a z virtuálneho bloku. V rámci Štúdie bol aktualizovaný referenčný scenár 
nasledovne: 
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Tabuľka č. 2 – Predpoklady referenčného scenára podľa Štúdie 

Ja
d

ro
vá

 e
n

er
ge

ti
ka

 

Uvedenie EMO 3,4 
do prevádzky 

V roku 2020 a 2021 

Prevádzka  
EMO 1,2  

Odstavenie po roku 2030 

Prevádzka 
EBO V2 

Odstavenie po roku 2030 

NJZ Nesprevádzkovanie ďalšieho NJZ do roku 2030 

Sp
aľ

o
va

ci
e

 z
d

ro
je

 

Nováky 
Odstavenie ENO B v roku 2023 

(Požiadavky na emisie podľa BAT, garancie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia) 

Vojany 
Odstavenie EVO v roku 2021 

(Životnosť 220 kV zariadení PS) 

PPC Malženice, BA 
a nové PPC 

PPC BA sa bude uplatňovať pre PpS ako rýchlo štartujúci záloha. 
PPC Malženice využívané v pološpičkovej prevádzke. 

Ostatné 
Úbytok výroby zdrojov (najmä spaľujúcich uhlie) bude nahradený v existujúcich lokalitách 
menšími modernými kogeneračnými zariadeniami s vysokou účinnosťou a s vyhovujúcimi 

ekologickými parametrami najmä na báze zemného plynu. 

O
ZE

 

FVE 
(do roku 2030) 

Rast na 750 MWe 

VTE 
(do roku 2030) 

Rast na 350 MWe 

Vodné 
(do roku 2030) 

Zachovanie súčasného stavu 

Ostatné 
(do roku 2030) 

Rast na 500 MWe 

 

V nasledujúcom texte a grafoch sú uvedené základné výstupy uvedenej Štúdie týkajúce sa 
dostatočnosti regulačných záloh: 

 Primárna regulácia (FCR) 

 Sekundárna regulácia (aFRR) 

 Terciárna regulácia kladná (mFRR+) 

 Terciárna regulácia záporná (mFRR-) 

 
  



 

Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu PpS na rok 2022  str.: 17/21 

Tabuľka č. 3 – Dostatočnosť regulačných záloh podľa typu rezervy  

Dostatočnosť regulačných záloh FCR 

 

 Dostupnosť domácich zdrojov FCR je už teraz na 
hranici dopytu 

 FCR poskytujú elektrárne (EVO), teplárne (letné 
obmedzenia), závodné energetiky a VE Gabčíkovo 

 V budúcom období rast dopytu (princíp solidarity) 

 Udržanie ponuky každého z poskytovateľov je 
nevyhnutné na zabezpečenie potrebnej úrovne FCR 

 Pre zaistenie FCR bude treba zapojiť nových a 
zahraničných poskytovateľov (ako náhradu za EVO / 
ENO), prípadne využiť akumulačné (batériové) 
systémy 

Dostatočnosť regulačných záloh aFRR 

 

 Dostupnosť aFRR je obdobne na hranici dopytu 

 aFRR poskytujú elektrárne (EVO, ENO), PPC, 
teplárne (letné obmedzenia), závodné energetiky a 
VE (VDZA) 

 Na krytie aFRR sa podieľa virt. blok s EMO / EBO 

 V budúcom období rast dopytu (rast maxima 
zaťaženia, intermitence) a potenciálny pokles 
ponuky z dôvodu prísnejších časov aktivácia / 
deaktivácia 

 Udržanie ponuky každého z poskytovateľov je 
nevyhnutné na zabezpečenie potrebnej úrovne 
aFRR 

 Pre zaistenie aFRR bude treba motivovať 
tuzemského poskytovateľa pre ponúkanie celého 
regulačného rozsahu alebo využiť nového, aj 
zahraničného, poskytovateľa (ako náhradu za EVO / 
ENO) 

 Neexistujú zámery výstavby nových zdrojov 
realizovateľné do roku 2030 

Dostatočnosť regulačných záloh mFRR+ a manuálnych osobitných produktov v kladnom smere 

 

 Dostupnosť zdrojov kladnej terciárnej regulácie 
(mFRR+) je dostatočná vďaka disponibilite 
regulačného výkonu vodných elektrární, ďalších 
netočivých rezerv a takisto flexibility veľkých 
spotrebiteľov 

 V budúcom období možno predpokladať rast 
dopytu len v prípade uvedenia do prevádzky 
veľkého bloku v sústave (ďalšie NJZ) - potreba v 
závislosti na veľkosti bloku v dôsledku plnenia N-1 
kritériá 

 Možno odporučiť štandardizáciu produktov a 
zachovanie produktov s rýchlou aktiváciou vo forme 
osobitných produktov 

Dostatočnosť regulačných záloh mFRR- a manuálnych osobitných produktov v zápornom smere 

 

 Dostupnosť záporných terciárnych regulácií (mFRR-) 
je dostatočná, najmä vďaka disponibilite 
regulačného výkonu vodných elektrární 

 Do služieb tohto typu zapojené aj jadrové bloky 

 Možno odporučiť štandardizáciu produktov a 
zachovanie produktov s rýchlou aktiváciou vo forme 
osobitných produktov 
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Vyššie uvedené výstupy Štúdie vychádzajú z predpokladu, že v prípade aFRR ide o dopyt po 
symetrickej disponibilite. Rozdelenie dopytu na kladnú aFRR a zápornú aFRR nebude mať 
žiaden priamy pozitívny dopad ako z ekonomického pohľadu, tak aj z pohľadu kvality regulácie. 
Naopak v prípade nevhodného nastavenia maximálnych cien môže spôsobiť výpadok ponuky 
PpS typu aFRR v jednom smere. 

Z uvedeného dôvodu boli naformulované odporúčania smerujúce k zabezpečeniu 
požadovanej úrovne PpS potrebných k bezpečnej a spoľahlivej prevádzke ES SR. Jedným z 
predmetných opatrení v zmysle vyššie uvedenej Štúdie by bolo zvýšenie regulovaných cien 
PpS.  

V Štúdii je uvedené ako základné opatrenie: 

„Z důvodu zpřísnění opatření času aktivace / deaktivace aFRR a mFRR a odstavení některých 
výrobních bloků je zřejmé od roku 2022 očekávat pokles dostupnosti PpS. Vzhledem k této 
skutečnosti je základním opatřením na řešení této situace vypsat výběrové řízení 
na poskytování PpS pro rok 2022, které by mělo přispět k zabezpečení aspoň minimálního 
poptávaného množství PpS a tím zajistit spolehlivost provozu ES SR. Zajištění PpS pro období 
t+3 roky (rok 2022), také přispěje k motivaci poskytovatelů PpS udržet zdroje v provozu 
a k dosažení stabilnějšího výhledu provozní ekonomiky zejména u spalovacích zdrojů“  

Usporiadanie výberového konania na obstaranie PpS pre rok 2022 by prispelo k zabezpečeniu 
dopytovaného množstva PpS a optimalizovala by sa spoľahlivosť prevádzky ES SR. 

Ďalšie strategické odporúčania sú uvedené v Štúdii. 

5 NÁVRH RIEŠENIA PRE ZABEZPEČENIE DOSTATOČNEJ DISPONIBILITY PPS 

Spoločnosť SEPS v posledných piatich rokoch eviduje v určitých obdobiach roka nedostatok 
ponúk disponibility pre niektoré typy PpS a to najmä pre PpS typu PRV± a SRV±. Klesajúca 
ponuka týchto typov PpS v období posledných 5 rokov vyvinula zvýšený tlak na alternatívne 
riešenia, pričom spoločnosť SEPS prijala postupne viacero opatrení na elimináciu negatívnych 
vplyvov, ktoré sú uvedené v Stratégii PpS 2019 - 2021 (kapitola 3.1)Napriek prijatým 
opatreniam zo záverov Štúdie vyplýva potenciálny nedostatok disponibility PpS v horizonte do 
roku 2030, z čoho vyplýva nevyhnutnosť prijímať dodatočné opatrenia z úrovne PPS. 

Na základe pozitívnych skúseností z realizácie VVK a s cieľom zabezpečenia dostatočného 
objemu PpS na vymedzenom území ES SR na nasledujúce 3 roky t.j. do konca roka 2022 
navrhujeme obstaranie PpS pre rok 2022 prostredníctvom výberového konania, ktorého 
základné parametre sú uvedené v Tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4 – Základné parametre VK na obstaranie PpS pre rok 2022 

VK na obstaranie PpS pre rok 2022 

1. Obdobie: 1 rok 

2. Podmienka č. 1: Uchádzač priloží čestné prehlásenie, že je oboznámený s obsahom „Postupu 
predbežného schválenia“, a že ho absolvuje v dostatočnom časovom predstihu. V 
rámci procesu „Postup predbežného schválenia“ predkladá platný Certifikát 
zariadenia schopného poskytovať PpS. 

V prípade, že uchádzač nemá v čase konania výberového konania zariadenie na 
poskytovanie PpS, predkladá aj čestné prehlásenie, že takéto zariadenie vybuduje, 
uvedie do prevádzky a úspešne certifikuje. Obstarávaný objem disponibility 
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príslušného typu PpS zo zariadení, ktoré nebudú mať v deň uzávierky výberového 
konania platný certifikát bude limitované, pričom uplatnenie limitu bude popísané 
v súťažných podkladoch k výberovému konaniu. Účelom tejto podmienky je 
minimalizácia rizika v prípade, že úspešný uchádzač nebude schopný do doby 
poskytnutia PpS zabezpečiť vybudovanie, resp. certifikáciu zariadení 
poskytujúcich ponúkaný typ PpS. 

Výnimku z podmienky, že zariadenie musí byť na vymedzenom území SR, môže 
mať poskytovanie služby typu FCR (PRV±) z regulačnej oblasti ČEPS, pričom 
v prípade, že spoločnosť ČEPS v pozícii PPS ČR z akýchkoľvek dôvodov 
v budúcnosti zruší možnosť poskytovať túto službu, nebude úspešný uchádzač 
žiadnym spôsobom kompenzovaný. Pre poskytovateľov FCR (PRV±) z regulačnej 
oblasti ČEPS budú stanovené požiadavky na preukázanie spoľahlivosti 
poskytovania FCR (PRV±). 

3. Podmienka č. 2: Cena za jednotku disponibility PpS (ďalej len „JC“) bude vychádzať z maximálnych 
jednotkových cien stanovených zo strany ÚRSO pre rok 2022 (ďalej len „MC“) 
a bude vyjadrená ako zľava z MC.  

JC = MC * (1 – Z/100) 

JC – jednotková cena v ponuke uchádzača, 

MC – maximálna cena ÚRSO pre rok 2022, 

Z – predstavuje zľavu z MC v percentách. 

Uchádzač predloží ponuku na parameter Z , pričom minimálna hodnota 
parametra Z je 5, čo po doplnení do vyššie uvedeného vzorca predstavuje 5 % 
zľavu z MC. Minimálna hodnota parametra Z bola stanovená na základe výsledkov 
mesačných a denných výberových konaní na obstaranie PpS v rokoch 2018 až 
2019 a tiež v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. b) nariadenia EBGL, ktorým sa 
preukazuje ekonomická efektivita výberového konania. 

4. Podmienka č. 3: Rámcové zmluvy uzatvárané od roku 2017 obsahujú klauzulu, ktorá umožňuje 
ukončiť zmluvu bez sankcií v prípade, že legislatíva bude vyžadovať ukončenie 
obdobných dlhodobých zmlúv. Rámcová zmluva bude pre rok 2022 doplnená 
o možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO cenovým rozhodnutím 
v príslušnom type PpS zníži cenu za disponibilitu PpS medziročne o viac než 7 %, 
voči maximálnym cenám PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania 
ponúk do výberového konania. V prípade PpS typu aFRR bude rešpektované 
rozdelenie na nesymetrický produkt, t.j. PpS typu aFRR bude porovnávaná voči 
polovici súčasnej cene SRV±. Cena PpS typu FCR bude porovnávaná voči cene PpS 
typu PRV, cena PpS typu mFRR bude porovnávaná voči cene PpS typu TRV15min. 

5. Podmienka č. 4: PpS typu aFRR (súčasná SRV) bude obstarávaná nesymetricky. 

6. Finančná 
zábezpeka 

Finančná zábezpeka na ponuku v rámci výberového konania (pred uzatvorením 
Rámcovej zmluvy a kontraktu) bude vypočítaná ako súčin ponúkaného množstva 
PpS pre príslušný typ PpS a ceny uvedenej v nasledovnej tabuľke. 

Finančná zábezpeka na kontrakt uzatvorený na základe výsledkov VK a Rámcovej 
zmluvy bude vypočítaná ako súčin nakontrahovaného množstva PpS pre príslušný 
typ PpS a ceny uvedenej v nasledovnej tabuľke. 

V prípade čestného prehlásenia na novovybudované zariadenie, ktoré v čase 
uzávierky výberového konania nebude mať platný certifikát alebo v prípade 
ponuky prevyšujúcej certifikovaný výkon (MW) na základe platného certifikátu, 
bude zábezpeka na ponuku a zábezpeka na kontrakt vypočítaná ako dvojnásobok 
platby pre každú MW.h prevyšujúcu platný certifikát. 
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Typ PpS 
Výška zábezpeky 

PpS (€/MW.h) 

Výška zábezpeky PpS pre 
necertifikované zariadenia 

(€/MW.h) 

FCR 2,2 4,4 

aFRR+ 0,7 1,4 

aFRR- 0,7 1,4 

mFRR+ 0,4 0,8 

mFRR- 0,3 0,6 

TRV3MIN+ 0,8 1,6 

TRV3MIN- 0,6 1,2 

Stanovená výška zábezpeky zodpovedá 5 % (zaokrúhlených nahor) z maximálnych 
cien jednotlivých typov PpS na základe platného cenového rozhodnutia ÚRSO na 
rok 2019 za každú ponúknutú, resp. nakontrahovanú MW.h, pričom v prípade 
odstúpenia poskytovateľa PpS od Rámcovej zmluvy alebo neplnenia povinností 
vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy pokryje PPS náklady súvisiace s dodatočným 
dokupom chýbajúceho objemu PpS za maximálne ceny PpS prípadne ďalších 
sankcií za neplnenie rámcovej zmluvy. V prípade PpS typu aFRR výška zábezpeky 
rešpektuje rozdelenie na nesymetrický produkt, t.j. polovica súčasnej ceny SRV±. 

7. Objem: Do výšky 100 % minima minimálnych požiadaviek v danom kalendárnom mesiaci. 

Na rozdiel od VVK pre ktoré boli stanovené celkové požiadavky SED je pre rok 2022 
stanovený minimálny objem jednotlivých typov PpS, pričom sa očakáva 
aktualizácia (zvýšenie) celkových požadovaných objemov PpS v špičkovom 
zaťažení počas dňa pre účely cenovej regulácie na báze t-1. 

8. Minimálna 
a maximálna 
ponuka: 

V súlade s TP (v krokoch po 1 MW) 

9. Maximálny počet 
ponúk: 

2 na každý typ PpS a kalendárny rok 

10. Deliteľnosť 
ponuky: 

Áno 

11. Časové pásmo 
ponuky: 

Najkratším časovým pásmom je jeden kalendárny mesiac  

12. Prevody 
kontraktov: 

Podmienky prevodov kontraktov sú bližšie špecifikované v RZ a PP. 

13. Uchádzač: Uchádzač je povinný preukázať vzťah k certifikovanému zariadeniu.  

14. Termín: Bude len jeden termín na obstaranie všetkých typov PpS 

15. Transparentnosť Rozsah zverejňovaných údajov bude definovaný v súťažných podkladoch 
výberového konania. 
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6 ZÁVER 

Hlavným cieľom navrhovaného postupu vyplývajúceho zo Stratégie je eliminácia rizík 
a neistôt súvisiacich s nedostatočnými ponukami disponibility PpS a taktiež zabezpečenie 
ekonomicky efektívneho nákupu PpS, ktorý je popísaný vyššie v tejto Stratégii. 

Dôležitým prvkom je aj nastavenie minimálnych úspor prostredníctvom parametra „Z“ na 
úrovni 5 % z maximálnych cien ÚRSO, čím budú v prípade úspešného VK zabezpečené vyššie 
úspory v porovnaní s úsporami dosiahnutými z mesačného a denného nákupu PpS v rokoch 
2018 až 2019. Týmto nastavením bude preukázaná ekonomická efektívnosť výberového 
konania na obdobie dlhšie ako kalendárny mesiac. 

Dôležitou podmienkou je aj povinnosť predložiť certifikát zariadenia na poskytovanie PpS na 
vymedzenom území ES SR okrem prípadu PpS typu FCR (PRV±) poskytovanej z regulačnej 
oblasti ČEPS, čím sa zabezpečí nezávislosť objemu PpS na dostupných cezhraničných 
kapacitách ako aj možnosť ukončiť zmluvu, pokiaľ by došlo k významným zmenám legislatívy. 
Zo Štúdie vyplýva ako základné opatrenie pre riešenie rizika nedostupnosti PpS vypísanie 

výberového konania na obstaranie PpS pre rok 2022, ktoré by malo prispieť k zabezpečeniu 

minimálneho množstva PpS a tým aj k spoľahlivosti prevádzky ES SR. 

Prílohy 

Príloha č. 1 – Posouzení dostupnosti PpS pro zabezpečení bezpečného a spolehlivého 
provozu ES SR - Shrnutí pro potřeby zabezpečení PpS na rok 2022 

Príloha č. 2 – Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2021 


