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Číslo: 0025/2019/E-EU               Bratislava 16.10.2019  

Číslo spisu: 3880-2019-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Sekcia ekonomiky a vecnej regulácie ako orgán 
príslušný na konanie podľa článku 4 ods. 7 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, § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu  

a § 15 ods. 4 a § 21a 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 revidovanej 

regionálnej špecifickej prílohy k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých 
prenosových práv pre región CORE, ktorá sa nachádza v dokumente „Regionálna 
špecifická príloha pre región výpočtu kapacity CORE k harmonizovaným pravidlám 
prideľovania dlhodobých prenosových práv podľa článku 52 nariadenia Komisie (EÚ) 
2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie 
dlhodobých kapacít“ 

 

 

rozhodol 

 

 

 

podľa článku 52 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 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 s c h v a ľ u j e  návrh regionálnych požiadaviek  
na harmonizované pravidlá prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región CORE, 
ktorý je obsiahnutý v dokumente „Regionálna špecifická príloha pre región výpočtu kapacity 
CORE k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv podľa článku 
52 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. 
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Odôvodnenie: 
 

Dňa 29. 07. 2019 listom evidovaným pod číslom 31136/2019/BA spoločnosť Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 

(ďalej len „spoločnosť SEPS, a. s.“ alebo „účastník konania“) v súlade s článkom 52 Nariadenia 

Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre 
prideľovanie dlhodobých kapacít („nariadenie FCA“) doručila Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, Sekcií ekonomiky a vecnej regulácie (ďalej len „Úrad“) revidovanú regionálnu 
špecifickú prílohu k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv 
pre región CORE (ďalej len „HAR“). 
 

V zmysle článku 68 ods. 5 HAR bola vykonaná pravidelná revízia špecifickej prílohy. Oproti 
súčasnej platnej špecifickej prílohy boli vykonané tieto zmeny: 
 

- Pridanie článku 8; doplnenie obmedzenia kompenzácie pre hranicu Belgicko-Nemecko/ 

Luxembursko podľa článku 52 ods. 2 HAR, 
- vypustenie článku 21; zrušenie špecifických požiadaviek článku 21 pre hranicu 

Maďarsko- Rumunsko.  

 

Nariadenie FCA, nadobudlo účinnosť 17. októbra 2016, pričom sa v ňom ustanovujú podrobné 
pravidlá prideľovania medzi-zónových kapacít na forwardových trhoch o zavedení spoločnej 
metodiky na určenie dlhodobej medzioblastnej kapacity, o vytvorení jednotnej alokačnej 
platformy na európskej úrovni ponúkajúcej dlhodobé prenosové práva a o možnosti návratnosti 
práva na dlhodobé prenosové kapacity na následné forwardové prideľovanie kapacity  
alebo prevod dlhodobých prenosových práv medzi účastníkmi trhu. 
 

Na základe článku 51 ods. 2 nariadenia FCA, bola dňa 02. 10. 2019 vypracovaná dohoda 
naprieč všetkými regulačnými orgánmi CORE regiónu, ktorá sa týkala 2. doplnenia regionálnej 
špecifickej prílohy pre región CORE k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých 
prenosových práv podľa článku 52 Nariadenia FCA. Táto zmenená a doplnená hlavná príloha 

k HAR predstavuje prílohu k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých 
prenosových práv na úrovni EÚ v súlade s článkom 51 Nariadenia FCA.     

 

Podľa článku 51 ods. 1 Nariadenia FCA všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (ďalej len 
„PPS“) spoločne vypracujú návrh HAR v zmysle článku 52 ods. 2 Nariadenia FCA. Návrh 
podlieha konzultáciám v súlade s článkom 6 Nariadenia FCA. Tento návrh musí zahŕňať 
regionálne požiadavky a požiadavky špecifické pre hranicu ponukovej oblasti, ak ich vypracujú 
PPS v každom regióne výpočtu kapacity podľa článku 52 ods. 3. 

 

V zmysle článku 4 ods. 12 Nariadenia FCA PPS zodpovední za vypracovanie návrhu 
podmienok alebo metodík alebo regulačné orgány zodpovedné za ich prijatie v súlade  
s odsekmi 6 a 7 môžu požiadať o zmeny a doplnenia týchto podmienok alebo metodík. Návrhy 
na zmenu a doplnenie podmienok alebo metodík sa musia predložiť na konzultáciu v súlade  
s postupom stanoveným v článku 6 Nariadenia FCA a schváleným v súlade s postupom 
stanoveným v tomto článku. 
 

Všetci PPS CORE regiónu zorganizovali od 20. 05 2019 do 20. 06 2019 verejné konzultácie o 
návrhu druhej zmeny a doplnenia základnej prílohy HAR. Verejná konzultácia bola 

zorganizovaná prostredníctvom združenia ENTSO-E v mene všetkých PPS CORE regiónu 
prostredníctvom online konzultačného centra  združenia ENTSO-E. 
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Do 08. 08. 2019 predložili všetci PPS v CORE regióne 2. zmenu a doplnenie základnej prílohy 
CCR k HAR príslušnému regulačnému orgánu. Návrh obsahuje navrhované harmonogramy 
jeho vykonávania. Opis očakávaného vplyvu na ciele Nariadenia FCA sa výslovne neopakoval, 
pretože hlavná príloha k HAR predstavuje prílohu k HAR v súlade s článkom 51 nariadenia 
2016/1719, kde očakávaný vplyv na ciele nariadenia je k dispozícii. 
 

Čo sa týka zavedenie obmedzenia na náhradu, ktoré sa uplatňuje na hranicu Belgicko- Nemecko 

/ Luxembursko v súlade s článkom 59 ods. 2 HAR Berúc do úvahy článok 54 nariadenia 
2016/1719 o „definovaní limitov“ všetky národné regulačné orgány CORE regiónu považujú 
druhú zmenu a doplnenie základnej prílohy CCR k HAR v súlade s požiadavkami Nariadenia 

FCA. 

 

Odstránenie osobitných hraníc pre hranicu maďarskej / rumunskej ponukovej zóny podľa 
článku 21 predchádzajúcej prílohy HAR. Všetky národné regulačné orgány CORE regiónu berú 
na vedomie odstránenie osobitných ustanovení o hraniciach pre hranicu maďarskej / rumunskej 

ponukovej zóny podľa článku 21 predchádzajúcej prílohy 1 HAR, pričom národné regulačné 
orgány nemajú k navrhovaným zmenám žiadne ďalšie pripomienky ani požiadavky.  
 

Všetky národné regulačné orgány CORE regiónu predmetný návrh posúdili, konzultovali 

a navzájom úzko spolupracovali a koordinovali s cieľom dosiahnuť dohodu, tak že druhá zmena 
a doplnenie základnej prílohy k CCR k HAR spĺňa požiadavky nariadenia FCA a ako taký môže 

byť predmetný návrh schválený všetkými národnými regulačnými orgánmi CORE regiónu. 

 

Všetky základné regulačné orgány preto musia na základe tejto dohody prijať rozhodnutia do 
08. 02. 2020. Druhá zmena a doplnenie základnej prílohy k CCR k HAR sa prijme na základe 
rozhodnutia posledného národného regulačného orgánu. 
 

Na základe vnútroštátnych rozhodnutí všetkých národných regulačných orgánov CORE 

regiónu budú všetci PPS CORE regiónu povinní v súlade s článkom 4 ods. 13 Nariadenia FCA 

uverejniť 2. zmenu a doplnenie základnej prílohy CCR k HAR v schválenom znení. Všetci PPS 
CORE regiónu musia dodržiavať termíny vykonávania stanovené v článku 22 druhej zmeny  
a doplnenia základnej prílohy k CCR k HAR. 
 

Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa doterajšie rozhodnutia, 

ktorým sa schvaľujú HAR nahrádzajú ich úplným znením, pričom navrhované zmeny sú 
zapracované priamo v texte Regionálnej špecifickej príloha pre Core CCR  
k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv podľa článku 52 
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie 
pre prideľovanie dlhodobých kapacít. 
 

Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví, Sekcia 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 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
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Príloha k výroku rozhodnutia: 
 

- schválené znenie dokumentu Regionálna špecifická príloha pre Core CCR k 

harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv podľa 
článku 52 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa 
stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (7 strán A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Renáta Pisárová  
generálna riaditeľka 

 

 

 

 

 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálna špecifická príloha pre Core 
CCR k harmonizovaným pravidlám 

prideľovania dlhodobých prenosových 
práv podľa článku 52 nariadenia Komisie 

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

prideľovanie dlhodobých kapacít 
 

 
18. júl 2019 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účel: ☐  návrh metodiky ☐  na verejnú konzultáciu 

 
☒  na schválenie zo 
strany NRÚ 

☐  na konečnú konzultáciu 

Stav: ☐  návrh ☒  konečný 

Schválenie 
zo strany 
PPS: 

☐  na schválenie ☒  schválené 

Schválenie 
zo strany 
NRÚ: 

☒  otvorené ☐  schválené 
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PPS z Core CCR („Core PPS“) berúc do úvahy nasledovné, 

Keďže 

 

(1) Tento dokument (ďalej len „Špecifická príloha Core“) pripravili Prevádzkovatelia 
prenosovej sústavy Core CCR (ďalej len „Core PPS“) podľa definície v rozhodnutí 
č. 06/2016 Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zo 
17. novembra 2016 podľa článku 15 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222.  

(2) Táto Špecifická príloha Core stanovuje špecifické požiadavky platné pre CCR na 
regionálnej úrovni a na úrovni hranice ponukovej oblasti podľa článku 52 ods. 3 
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie 
dlhodobých kapacít (ďalej len „Nariadenie FCA“). 

(3) Špecifická príloha Core tvorí Prílohu k návrhu harmonizovaných pravidiel prideľovania 
dlhodobých prenosových práv na úrovni EÚ (ďalej len „HAR“) v súlade s článkom 51 
Nariadenia FCA na základe schválenia zo strany ACER v jej rozhodnutí č. 3/2017 
z 2. októbra 2017. 

(4) 13. apríla 2017 navrhli Core PPS počiatočnú Špecifickú prílohu Core a do 20. októbra 
2017 ju schválili všetky Národné regulačné úrady Core CCR (ďalej len „Core NRÚ“) 
(Rozhodnutie CERRF z 3. októbra 2017). 

(5) 8. mája 2018 navrhli Core PPS zmenu a doplnenie Špecifickej prílohy Core na 
zavedenie stropu náhrady pre novo zavedené dlhodobé pridelenia na rok 2019 na 
hranici ponukovej oblasti CZ-SK. 16. novembra 2018 dostali Core PPS žiadosť 
o zmenu a doplnenie tohto návrhu zo strany Core NRÚ (Rozhodnutie CERRF 
z 5. septembra 2018). 16. januára 2019 odpovedali Core PPS na žiadosť o zmenu 
a doplnenie Špecifickej prílohy Core a zmenenú a doplnenú Špecifickú prílohu Core 
schválili 8. apríla 2019 Core NRÚ (Rozhodnutie CERRF z 18. marca 2019).  

(6) So súčasnou zmenou a doplnením Špecifickej prílohy Core vykonajú Core PPS 
nasledovné: 

a. Pridajú strop na náhradu, ktorá bude platná pre hranicu BE-DE/LU v súlade 
s článkom 59 ods. 2 HAR 

b. Vymažú klauzulu špecifickú pre hranicu v súvislosti s hranicou ponukovej 
oblasti Maďarsko/Rumunsko podľa predchádzajúceho článku 21 

(7) Súčasná zmena a doplnenie Špecifickej prílohy Core bola v súlade s článkom 6 
Nariadenia FCA predmetom konzultácie od 20. mája 2019 do 20. júna 2019. 

(8) Tento dokument zahŕňa nasledujúce hlavy: 

a. Prvá hlava zahŕňa všeobecné ustanovenia návrhu; 

b. Druhá hlava sa týka použiteľnosti obmedzenia kompenzácií za krátenia 
v súlade s článkom 59 HAR; 

c. Tretia hlava sa venuje ďalším regionálnym špecifikám alebo špecifikám hraníc 
ponukovej oblasti použiteľných v Core CCR v súlade s článkom 52 ods. 3 
Nariadenia FCA. 

sa dohodli na tejto regionálnej špecifickej prílohe pre Core CCR k harmonizovaným pravidlám 
prideľovania dlhodobých prenosových práv: 
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HLAVA 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Článok  

Predmet a rozsah 

1. V súlade s článkom 4 HAR je možné predstaviť regionálne alebo hraničné špecifiká pre 
jednu alebo viac hraníc Ponukovej oblasti. Pravidlá opísané v tejto regionálnej špecifickej 
prílohe sa vzťahujú na hranice Core CCR. 

2. Túto prílohu je možné preskúmať na základe žiadosti príslušných Národných regulačných 
úradov. Ak je potrebné túto prílohu zmeniť a doplniť na základe rozhodnutia Národných 
regulačných úradov, platí článok 68 HAR. 

3. V prípade rozporu medzi ktorýmikoľvek z ustanovení v hlavnej časti HAR a touto prílohou 
platia ustanovenia uvedené v tejto prílohe. Výrazy s veľkým začiatočným písmenom 
používané v tejto prílohe sú definované v HAR, ku ktorým je táto príloha pripojená. 

HLAVA 2 

Obmedzenie kompenzácie 

 

Článok  

Hranice ponukovej oblasti, na ktorých je obmedzenie použiteľné 

Na účely tohto návrhu a HAR sa bude obmedzenie kompenzácie vzťahovať iba na hranice 
ponukovej oblasti uvedené v zozname v aktuálnej hlave. 

Článok  

Rakúsko - Česká republika (AT-CZ) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-CZ podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Rakúsko - Nemecko/Luxembursko (AT-DE/LU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Rakúsko - Maďarsko (AT-HU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-HU podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Rakúsko - Slovinsko (AT-SI) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-SI podľa článku 59 ods. 2 HAR. 
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Článok  

Belgicko - Francúzsko (BE-FR) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu BE-FR podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Belgicko - Nemecko/Luxembursko (AT-DE/LU)1 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu BE-DE/LU podľa článku 59 ods. 3 
HAR. 

Článok  

Belgicko - Holandsko (BE-NL) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu BE-NL podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Chorvátsko - Maďarsko (HR-HU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HR-HU podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Chorvátsko - Slovinsko (HR-SI) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HR-SI podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Česká republika - Nemecko/Luxembursko (CZ-DE/LU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu CZ-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Česká republika - Poľsko (CZ-PL) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu CZ-PL podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Francúzsko - Nemecko/Luxembursko (FR-DE/LU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu FR-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Nemecko/Luxembursko - Holandsko (DE/LU-NL) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu DE/LU-NL podľa článku 59 ods. 2 

                                                           
1 Ihneď po nadobudnutí platnosti hranice ponukovej oblasti Belgicko- Nemecko/Luxembursko. 
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HAR. 

Článok  

Maďarsko - Slovensko (HU-SK) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HU-SK podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Maďarsko - Rumunsko (HU-RO) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HU-RO podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Poľsko - Slovensko (PL-SK) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu PL-SK podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Poľsko - Nemecko/Luxembursko (PL-DE/LU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu PL-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 

Článok  

Slovensko - Česká republika (SK-CZ) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu SK-CZ podľa článku 59 ods. 2 
HAR. 
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HLAVA 3 

Ďalšie požiadavky špecifické pre región alebo pre hranicu ponukovej oblasti 

 

Článok  

Prekážky funkcie optimalizácie pre hranice CZ-SK-DE/LU-PL 

1. Bola pridaná táto definícia: 

Technický profil je kombinácia hraníc Ponukovej oblasti, ktoré majú spoločný technický 
limit a predstavujú limit pre komerčné transakcie na Prepojovacích vedeniach alebo 
častiach národnej prenosovej sústavy tvoriacej prekážku funkcie optimalizácie vo forme 
príslušnej Ponúkanej kapacity v súlade s článkom 35 ods. 3 Pravidiel prideľovania. 

2. Niektoré hranice ponukovej oblasti a ich podskupiny medzi Českou republikou, 
Nemeckom/Luxemburskom, Poľskom a Slovenskom majú spoločný technický limit, 
a preto môžu vytvoriť Technický profil. 

3. Nasledujú Technické profily: 

Súbor hraníc Ponukovej oblasti a/alebo ich podsúborov 
majú spoločný technický limit 

Zoznam zodpovedných PPS 
Technický profil 

Česká republika (CZ) 
ČEPS 

<> 

Poľsko (PL) 
PSE 

PSE->(50Hertz+ČEPS+SEPS) 
 

(50Hertz+ČEPS+SEPS)->PSE 

Slovensko (SK) 
SEPS 

<> 

Nemecko/Luxembursko (DE/LU) 
50Hertz  

<> 

Poľsko (PL) 
PSE 

<> 
Nemecko/Luxembursko 

(DE/LU) 
50Hertz 

50Hertz -> (PSE+CEPS) 
 

(PSE+CEPS) -> 50Hertz Česká republika (CZ) 
ČEPS 

<> 
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Článok  

Nadobudnutie platnosti 

Táto príloha, zmenená a doplnená, nadobúda platnosť v deň a čas uvedený v oznámení 
o zmene a doplnení poslanom Registrovaným účastníkom Alokačnou platformou podľa 
postupu uvedeného v článku 68 ods. 2 HAR a na základe predchádzajúceho schválenia 
príslušnými Národnými regulačnými úradmi v súlade s postupom uvedeným v článku 4 
Nariadenia FCA. 

 

 


