
 

 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0082/2022/E-PP V Bratislave dňa 06.09.2022 

Číslo spisu: 4802-2022-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 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 a rozhodnutia č. 0075/2022/E-PP zo dňa 29.06.2022 o schválení 

prevádzkového poriadku, takto: 

 

  

Kapitola 5.4 sa v celom pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novou Kapitolou 5.4, ktorá znie: 
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„5.4 POSTUP ŽIADATEĽA O POSKYTOVANIE PPS  

1. Postup žiadateľa o poskytovanie PpS je v súlade s platným „Postupom predbežného 

schválenia FCR/FRR“ vypracovaným v súlade s Nariadením SO GL. Postup ustanovuje 

jednotlivé kroky, podmienky a formálne náležitosti, ktorých absolvovaním a úspešným 

splnením sa záujemca stáva Poskytovateľom PpS. Jeho úplné znenie je zverejnené na 

webovom sídle SEPS: https://www.sepsas.sk/RozhodnutiaURSO. 

2. PPS priamo oslovuje potenciálnych Poskytovateľov PpS typu „Sekundárna regulácia 

napätia“ a „Štart z tmy“, pre ktorých postup schválenia poskytovania PpS bude stanovený 

na spoločnom rokovaní. 

3. Záujemcovia o poskytovanie PpS typu FCR/FRR podľa definícií uvedených v  kap. 5.2 tohto 

Prevádzkového poriadku a bližšej špecifikácie v Technických podmienkach absolvujú 

postup predbežného schválenia PPS v rozsahu bodov 4 až 13 v prípade, ak sa jedná o: 

a) zámer prevádzkovateľa zariadenia na výrobu elektriny poskytovať PpS typu FCR/FRR 

na novej Jednotke alebo Skupine poskytujúcej PpS; pre existujúcich poskytovateľov PpS 

podľa písm. b) až e) tohto odseku, podľa toho, čo nastane skôr; 

b) periodicitu, opakovane každých 5 rokov; 

c) zmenu technických požiadaviek na Jednotku alebo Skupinu poskytujúcu PpS typu 

FCR/FRR, alebo na samotnú službu FCR/FRR podľa podmienok uvedených 

v Dokumente B Technických podmienok najneskôr do 12 mesiacov od ich zverejnenia 

zo strany PPS; 

d) zmenu požiadaviek na disponibilitu PpS, najneskôr do 12 mesiacov od zverejnenia 

zmeny požiadaviek zo strany PPS; 

e) technickú zmenu na Jednotke alebo Skupine poskytujúcej PpS typu FCR/FRR, ktorá má 

dopad na kvalitu poskytovania služieb typu FCR/FRR. 

4. Záujemca o poskytovanie PpS (ďalej len „Žiadateľ“), ktorý doposiaľ neposkytoval PpS alebo 

mu skončila platnosť skôr vydaného certifikátu na PpS typu FCR/FRR postupuje 

nasledovne: 

a) Žiadateľ predloží PPS formálnu žiadosť o predbežné schválenie PpS typu FCR/FRR 

(ďalej len „Žiadosť“) spolu s požadovanými informáciami o potenciálnych jednotkách 

alebo skupinách poskytujúcich PpS typu FCR/FRR; 

b) PPS na základe doručenej Žiadosti môže stanoviť termín rokovania, a to najneskôr do 

30 dní od prijatia Žiadosti; 

c) Žiadateľ na rokovaní predloží požadované údaje o potenciálnych jednotkách alebo 

skupinách poskytujúcich PpS typu FCR/FRR. Následne PPS informuje Žiadateľa o 

základných požiadavkách na Poskytovateľa PpS. Na základe záverov zápisu z 

rokovania PPS stanoví záväzný harmonogram krokov pre overenie komunikačných trás, 

pripojenia do RIS SED/RIS ZD podľa Technických podmienok, funkčných testov riadenia 

FCR/FRR, a príprave certifikácie potenciálnych jednotiek alebo skupín Žiadateľa 

poskytujúcich PpS typu FCR/FRR. Pre existujúce Jednotky alebo Skupiny poskytujúce 

PpS typu FCR/FRR v požadovanej kvalite už s platným certifikátom na poskytovanie 

https://www.sepsas.sk/sk/dokumenty/rozhodnutia-urso/vecna-regulacia-podla-legislativy-eu/metodiky-a-podmienky-nepodliehajuce-schvaleniu/
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PpS typu FCR/FRR sa overovanie a funkčné testy nebudú vykonávať. Platné certifikáty 

pre Poskytovateľov PpS so staršou terminológiou (PRV, SRV+, SRV-, TRV3MIN+, 

TRV3MIN-, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV15MIN+, TRV15MIN-, ZNO, ZVO) budú na 

základe výsledkov meraní uvedených v týchto certifikátoch automaticky transformované 

na nové certifikáty podľa platných podmienok pre PpS typu FCR/FRR uvedených v 

Dokumente B Technických podmienok. 

d) PPS do 8 týždňov od prijatia Žiadosti potvrdí, či je žiadosť úplná. Ak PPS považuje 

Žiadosť za neúplnú, Žiadateľ musí predložiť dodatočné požadované informácie do 4 

týždňov od prijatia žiadosti o dodatočné informácie. Ak Žiadateľ nedoručí PPS 

požadované informácie v uvedenej lehote, Žiadosť sa považuje za vzatú späť. 

e) podľa bodu 4 písm. c) tohto postupu, v prípade úspešných testov overenia 

komunikačných trás a funkčných testov riadenia FCR/FRR vystaví dispečing PPS 

protokoly o ich úspešnej realizácii; 

f) do 2 mesiacov od potvrdenia PPS, že Žiadosť je úplná, Žiadateľ ďalej predloží PPS tieto 

dokumenty: 

i. protokoly o úspešnom uskutočnení komunikačného spojenia a funkčných testov 

riadenia; 

ii. certifikát potenciálnych Jednotiek alebo Skupín FCR/FRR pre ponúkanú PpS, 

ktorý vydal Certifikátor v súlade so znením Technických podmienok; 

iii. v prípade, ak ide o Jednotku alebo Skupinu poskytujúcu FCR/FRR pripojenú do 

sústavy RDS/MDS, aj súhlas prevádzkovateľa sústavy RDS/MDS s poskytovaním 

PpS (pozri body 11 a 12 tejto kapitoly) na dobu určitú (kalendárny rok, viac rokov) 

maximálne však na obdobie platnosti tohto Postupu; 

iv. doklady uvedené v prílohách Rámcovej zmluvy. 

5. Do 3 mesiacov od potvrdenia PPS, že Žiadosť je úplná, musí PPS vyhodnotiť poskytnuté 

informácie a rozhodnúť, či potenciálne Jednotky poskytujúce FCR/FRR alebo Skupiny 

poskytujúce FCR/FRR spĺňajú kritériá na predbežné schválenie FCR/FRR. PPS oznámi 

listom svoje rozhodnutie Žiadateľovi. V prípade kladného rozhodnutia a na základe 

predložených dokumentov PPS má Žiadateľ právo uzatvoriť s PPS Rámcovú zmluvu. 

6. Poskytovateľ PpS prípadne Žiadateľ, ktorý plánuje poskytovať PpS prostredníctvom Skupiny 

zariadení formou fiktívneho alebo virtuálneho bloku, je povinný pred jej vytvorením 

prerokovať s PPS možnosť a spôsob vytvorenia a poskytovania FCR/FRR. 

7. Podrobný postup a technické detaily certifikácie každej Jednotky tvoriacej virtuálny blok 

alebo Skupiny zariadení určí PPS na samostatnom rokovaní. Certifikácia sa vykonáva za 

účasti zástupcov PPS, prevádzkovateľa Jednotky alebo Skupiny poskytujúcej FCR/FRR, 

vlastníka jednotlivých zariadení a zástupcu Certifikátora. 

8. V dobe platnosti tohto postupu musí Poskytovateľ PpS, ktorého zariadenia sú pripojené do 

RDS/MDS, písomne informovať PPS v súlade s bodom 12 písm. b) o prípadnej zmene 

maximálnej rezervovanej kapacity. 

9. V prípade certifikácie PpS poskytovanej z virtuálneho bloku, keď Poskytovateľ na 

poskytovanie PpS využíva zariadenie v zahraničnej PS, môžu PPS vzniknúť náklady na 
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cezhraničnú odchýlku od plánovaného cezhraničného salda súvisiace s certifikáciou. V 

takom prípade je Poskytovateľ PpS z virtuálneho bloku povinný tieto náklady uhradiť PPS. 

10. Formálna žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: 

a) typ potenciálnych Jednotiek poskytujúcich FCR/FRR (t. j. výrobné zariadenie, odberné 

zariadenie, zariadenia na akumuláciu energie), podrobný rozpis zariadení v rámci 

vytvorenej Jednotky alebo Skupiny poskytujúcej FCR/FRR, popis technológie, situačnú 

schému zapojenia, 1-pólovú elektrickú schému; 

b) pre každé zariadenie, ktoré je súčasťou Jednotky alebo Skupiny poskytujúcej FCR/FRR 

technické parametre: veľkosť inštalovaného výkonu (MW), možný rozsah poskytovanej 

FCR/FRR, maximálnu mieru zmeny činného výkonu (MW/min), výkonový rozsah, možné 

obmedzenie kapacity v MWh, P-Q diagram; 

c) v prípade Jednotky (zloženej formou agregácie z viacerých zariadení) alebo Skupiny 

poskytujúcej FCR/FRR podrobný popis logiky regulácie vo vnútri tohto zoskupenia; 

d) podrobnosti o termináli automatického systému dispečerského riadenia;  

e) typy a parametre nastavenia všetkých ochrán potenciálnych Jednotiek alebo Skupín 

poskytujúcich FCR/FRR (podpäťové, prepäťové, frekvenčné, atď.) vo vzťahu k frekvencii 

a napätiu; 

f) parametre potenciálnych Jednotiek alebo Skupín poskytujúcich FCR/FRR alebo 

poskytnutie všetkých parametrov potrebných na vytvorenie simulačného modelu ES SR. 

Súčasťou parametrov je minimálne dokumentácia, blokové diagramy a parametre v 

závislosti na použitej technológii (napr. v prípade výrobného zariadenia sú to údaje o 

alternátore a jeho pohone, použitej regulácii budenia, regulátor otáčok a výkonu a 

definovanie kritérií na prechod medzi nimi), regulácii napätia. V prípade, ak je inštalovaný 

výkon potenciálnych jednotiek poskytujúcich FCR/FRR nad 50 MVA (samostatne alebo 

formou agregácie), aj použitý typ a model Power System Stabilizer, modely ochrán, 

meničov a nesynchrónnych modulov. 

g) súhlas prevádzkovateľa RDS/MDS s poskytovaním PpS. V prípade, ak je Poskytovateľ 

PpS alebo jeho zariadenia zúčastňujúce sa poskytovania PpS pripojené do MDS, je 

okrem súhlasu prevádzkovateľa MDS potrebný aj súhlas prevádzkovateľa RDS. 

11. Súhlas prevádzkovateľa RDS/MDS s poskytovaním PpS (pre Jednotky alebo Skupiny 

pripojené do RDS/MDS) musí obsahovať: 

a) potvrdenie prevádzkovateľa RDS/MDS, že pre potreby PPS budú poskytnuté všetky 

merané alebo dostupné údaje od Žiadateľa, ktoré prevádzkovateľ RDS/MDS vyžaduje 

(online meranie, nastavenia ochrán a pod.); 

b) prehlásenie prevádzkovateľa RDS/MDS s informáciami o napäťovej hladine, mieste 

pripojenia a maximálnej rezervovanej kapacite odberu a dodávky v mieste pripojenia; 

c) garanciu poskytovania FCR/FRR v plnom rozsahu pri základnom zapojení RDS/MDS 

podľa Technických podmienok;  
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d) pri odmietnutí schválenia poskytovania PpS na zariadeniach Poskytovateľa FCR/FRR 

pripojených do RDS/MDS mimo základného zapojenia, aj presný popis technických 

dôvodov, ktoré sú nepriaznivé pre svoju sústavu podľa čl. 182 Nariadenia SO GL. 

12. Súhlas prevádzkovateľa RDS/MDS s poskytovaním PpS (pre Jednotky alebo Skupiny 

pripojené do RDS/MDS) môže ďalej obsahovať podmienky a informácie: 

a) o znížení rozsahu poskytovaných PpS v inom zapojení sústavy RDS/MDS, ako je 

základné zapojenie sústavy;  

b) o obmedzení poskytovania PpS v prípade plánovanej odstávky v distribučnej sústave 

pre obdobie súhlasu RDS/MDS s poskytovaním FCR/FRR podľa ods. 4, písm. f) bod iii). 

V prípade neodkladnej údržby zariadení RDS/MDS, ktorú v čase schvaľovania Postupu 

pre Poskytovateľa FCR/FRR zo strany PPS nebolo možné predvídať, RDS/MDS 

informuje o tejto skutočnosti PPS a Poskytovateľa FCR/FRR bezodkladne, minimálne 

však 48 h vopred; 

c) o obmedzení poskytovania PpS v prípade akejkoľvek poruchy v RDS/MDS z pohľadu 

najnevhodnejšieho stavu vzhľadom na kritérium N-1; 

d) o stanovení dočasných limitov na dodávku rezerv činného výkonu mimo základného 

zapojenia pred ich aktiváciou podľa čl. 182 Nariadenia SO GL, s podrobným popisom 

dôvodu. 

13. Akékoľvek vplyvy na plnenie kvality alebo poskytovanie objemov PpS uvedené v bode 12 

písm. b) až d) vplyvom prevádzkových stavov v RDS/MDS, nevylučujú nárok PPS na 

uplatnenie si zmluvnej pokuty voči Poskytovateľovi PpS podľa PP.“ 

 

 

 

a Príloha C sa v celom pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novou Prílohou C, ktorá znie: 

 

 

 

„PRÍLOHA C PRAVIDLÁ TIEŇOVÝCH AUKCIÍ  

Pravidlá tieňových aukcií  
 

Slovenský preklad 
Smerodajná je anglická verzia týchto pravidiel  

zverejnená na odkaze: 
Shadow Allocation Rules 

 
 

KAPITOLA 1 

Všeobecné ustanovenia 
 
 

https://www.jao.eu/sites/default/files/2022-06/Shadow%20Allocation%20Rules%20-%20from%20CORE%20FBMC%20go-live.pdf
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Článok 1 

Predmet a rozsah 

Ak nie je jednotný coupling na dennom trhu schopný zabezpečiť výsledky, stanoví sa núdzový 

postup. Núdzovým postupom na prideľovanie Medzioblastnej kapacity v časovom rámci 

denného trhu je Explicitné prideľovanie formou Fyzických prenosových práv (PTR) elektrickej 

energie na dennej báze. 

Tieto Pravidlá tieňového prideľovania zahŕňajú zmluvné podmienky prideľovania Prenosových 

práv na hraniciach patriacich k Relevantným hraniciam ponukovej oblasti, ako núdzový postup 

pre jednotný coupling na dennom trhu, pričom sa má za to, že Registrovaný účastník pristúpi k 

týmto pravidlám podpísaním Zmluvy o účasti. Pravidlá tieňového prideľovania stanovujú najmä 

práva a povinnosti Registrovaných účastníkov spolu s požiadavkami na účasť na Tieňových 

aukciách, opisujú proces Tieňovej aukcie vrátane určenia Marginálnej ceny ako výsledku 

Tieňovej aukcie a fakturácie/platby. 

Núdzový postup odkazuje iba na Medzioblastnú kapacitu a Registrovaní účastníci sa nemôžu 

v súvislosti s im pridelenými Fyzickými prenosovými právami dovolávať žiadneho iného práva, 

než sú práva týkajúce sa ustanovení týchto Pravidiel tieňového prideľovania. 

 

Článok 2 

Definície a výklad 
 

1. Výrazy s veľkým začiatočným písmenom používané v týchto Pravidlách prideľovania 

majú význam uvedený v článku 2 nariadenia (ES) 2019/943, článku 2 nariadenia (ES) 

2013/543, článku 2 nariadenia (EÚ) 2015/1222, článku 2 smernice (EU) 2019/944 a v 

nariadení (EÚ) 2016/1719. 

2. Okrem toho platia tieto definície: 

Alokačná platforma je/sú buď zodpovedný/í PPS na príslušnej(ých) hranici(iach) 

Ponukovej oblasti alebo subjekt menovaný a ním/nimi uvedený do prevádzky alebo 

nominovaný v súlade s vnútroštátnymi predpismi, aby konal(i) v ich mene a vo svojom 

vlastnom mene na priradenie Medzioblastnej kapacity prostredníctvom Tieňových aukcií 

podľa definície v Zmluve o účasti; 

Platné hranice ponukovej oblasti sú všetky hranice ponukovej oblasti v Regiónoch pre 

výpočet kapacít spolu s hranicami NO2‐NL a NO2‐DE, na ktoré sa vzťahujú núdzové 

postupy zavedené v súlade s článkom 44 Nariadenia CACM a zahŕňajúce tieto Pravidlá 

tieňového prideľovania1; 

Špecifikácia aukcie je zoznam konkrétnych charakteristík konkrétnej Tieňovej aukcie 

vrátane charakteru ponúkaných produktov a relevantných dátumov; 

 

1 Hranice NO2‐NL a NO2‐DE, kde príslušní PPS uzavreli zmluvu podľa rovnakých požiadaviek, ako sú požiadavky 

v článku 44 Nariadenia CACM až do implementácie CACM v Nórsku. 
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Aukčný nástroj je systém informačných technológií, ktorý používa Alokačná platforma 

na vykonávanie Aukcií a na uľahčenie iných postupov opísaných v týchto Pravidlách 

tieňového prideľovania; 

Ponuka je pár Veľkosť ponuky a Cena ponuky, ktorú ponúka Registrovaný účastník 

zúčastňujúci sa na Aukcii; 

Ponuková cena je cena, ktorú je Registrovaný účastník ochotný zaplatiť za jeden 

(1) MW a hodinu Prenosových práv; 

Veľkosť ponuky je objem Prenosových práv v MW požadovaný Registrovaným 

účastníkom; 

Obdobie predkladania ponúk je časové obdobie, v rámci ktorého môžu Registrovaní 

účastníci, ktorí si želajú zúčastniť sa na Aukcii, predložiť svoje Ponuky. Obdobie 

predkladania ponúk je dostupné iba pre vopred známu Tieňovú aukciu; 

Podnikateľský účet je špecializovaný depozitný účet otvorený vo finančnej inštitúcii 

vybranej Alokačnou platformou v mene Alokačnej platformy alebo podľa uváženia 

Alokačnej platformy otvorený Registrovaným účastníkom, ale s Alokačnou platformou 

ako príjemcom príslušného vkladu v hotovosti, ktorý je možné využiť na platby 

realizované Registračným účastníkom; 

Kód EIC je Kódová schéma identifikácie ENTSO‐E, ktorá identifikuje strany v 

cezhraničnom obchode; 

Vyššia moc je akákoľvek nepredvídateľná alebo nezvyčajná udalosť alebo situácia 

mimo primeranej kontroly Zmluvnej strany a/alebo príslušných PPS, ktorá nie je 

spôsobená v dôsledku chyby Zmluvnej strany a/alebo príslušných PPS a ktorej nie je 

možné predchádzať alebo ju prekonať na základe primeranej predvídavosti a 

starostlivosti, ani ju nie je možné vyriešiť pomocou opatrení, ktoré sú z technického, 

finančného alebo ekonomického hľadiska primerane možné pre Zmluvnú stranu a/alebo 

príslušných PPS a ku ktorej skutočne došlo a je objektívne overiteľná a ktorá, dočasne 

alebo trvalo, znemožňuje Zmluvnej strane a/alebo príslušným PPS plniť svoje 

povinnosti. 

Pravidlá informačného systému sú zmluvné podmienky prístupu a používania 

Aukčného nástroja Registrovanými účastníkmi, ako sú zverejnené na internetovej 

stránke Alokačnej platformy; 

Marginálna cena je cena určená v konkrétnej Aukcii, ktorú zaplatia všetci Registrovaní 

účastníci za každý MW a hodinu získaného Prenosového práva; 

Národné regulačné orgány sú regulačné orgány, na ktoré sa odkazuje v článku 35 

ods. 1 smernice 2009/72/ES; 

Denná nominácia je notifikácia o využívaní Medzioblastnej kapacity zo strany držiteľa 

Fyzických prenosových práv, jeho protistranou alebo oprávnenou treťou osobou 

predložená deň vopred príslušnému Prevádzkovateľovi(om) prenosovej sústavy; 

Pravidlá dennej nominácie sú pravidlá týkajúce sa notifikácie o využívaní Prenosových 

práv predložené deň vopred Prevádzkovateľovi(om) prenosovej sústavy; 
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Zmluva o účasti je zmluva, ktorou sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať zmluvné 

podmienky týkajúce sa denného Prideľovania medzioblastnej kapacity podľa týchto 

Pravidiel tieňového prideľovania; 

Zmluvná strana/Zmluvné strany je(sú) Alokačná platforma a/alebo Registrovaný 

účastník, ďalej jednotlivo len Zmluvná strana alebo spoločne Zmluvné strany; 

Fyzické prenosové právo je právo, ktoré oprávňuje jeho držiteľa na fyzický prenos 

určitého objemu elektrickej energie v určitom časovom období medzi dvoma 

Ponukovými oblasťami v konkrétnom smere; 

Price Coupling (Zbližovanie cien) je mechanizmus na určenie trhových zúčtovacích 

cien a čistých pozícií v jednom kroku s využitím fyzickej hodinovej ATC a/alebo Kapacít 

na báze toku; 

Produktové obdobie je čas a dátum, kedy začína právo využívať Prenosové právo a 

čas a dátum, kedy končí právo využívať Prenosové právo. Pre Tieňové prideľovanie 

pokrýva Produktové obdobie kalendárny deň v trvaní 24 hodín so začiatkom o 0:00 a 

končiaci o 23:59:59. Dni, kedy dochádza k zmene jednotného času (letný čas), budú mať 

buď 23 hodín alebo 25 hodín; 

Registrovaný účastník je účastník trhu, ktorý uzavrel Zmluvu o účasti s Alokačnou 

platformou; 

Dokument o právach je dokument obsahujúci informácie o maximálnom objeme 

pridelených Prenosových práv, ktoré môže nominovať účastník trhu pre hranicu 

Ponukovej oblasti, deň, hodinu a smer so zohľadnením objemu počiatočne získaných 

Prenosových práv a akýchkoľvek možných krátení, ku ktorým došlo pred vydaním 

Dokumentu o právach; 

Pravidlá tieňového prideľovania sú pravidlá núdzového postupu na prideľovanie 

Medzioblastnej kapacity v časovom rámci denného trhu, ktorý používa Alokačná 

platforma; 

Tieňová aukcia je explicitná aukcia, ktorú organizuje(ú) Alokačná platforma(y) na 

ponúkanie dennej Medzioblastnej kapacity ako núdzového postupu pre jednotný 

coupling na dennom trhu a na prideľovanie účastníkom trhu, ktorí predkladajú 

Ponuku(y); 

Hranica PPS je súbor elektrických vedení spájajúcich dvoch PPS, pričom táto 

špecifickosť sa týka iba hraníc Ponukovej oblasti týkajúcich sa nemeckých PPS; 

Pracovný deň sú kalendárne dni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov podľa 

internetovej stránky Alokačnej platformy; 

Use It Or Lose It (UIOLI) (použi alebo strať) je automatická aplikácia, ktorá slúži na 

neodvolateľné stiahnutie základnej dennej Medzioblastnej kapacity nenominovaných 

Fyzických prenosových práv v prospech príslušného(ých) PPS, čím držitelia 

Prenosových práv, ktorí nenominujú na využívanie svojich práv, nemajú žiadne právo 

dostať odškodné; 

Pracovná doba sú hodiny v Pracovnom dni určené v Zmluve o účasti. 
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3. V týchto Pravidlách tieňového prideľovania, pokiaľ kontext nevyžaduje inak: 

a) môže akýkoľvek odkaz na spojenie hranica Ponukovej oblasti zahŕňať všetky 

prepojovacie vedenia spoločne alebo iba jedno alebo podsúbor prepojovacieho 

vedenia(í) na hranici Ponukovej oblasti zahrnutej medzi Relevantné hranice 

ponukovej oblasti; 

b) sa singulár chápe ako plurál a opačne; 

c) odkazy na jeden rod zahŕňajú všetky ostatné rody; 

d) obsah, nadpisy a príklady sa vkladajú iba kvôli vhodnosti a nemajú vplyv na 

interpretáciu Pravidiel tieňového prideľovania; 

e) slovo „vrátane“ a jeho variácie má význam bez obmedzenia; 

f) akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernicu, poriadok, nástroj, kódex alebo 

akékoľvek iné uzákonenie zahŕňa akúkoľvek úpravu, rozšírenie alebo opätovné 

uzákonenie ich vtedajšej platnej verzie; 

g) akýkoľvek odkaz na inú zmluvu alebo dokument alebo akúkoľvek listinu alebo iný 

nástroj sa vykladá ako odkaz na takú inú priebežne zmenenú a doplnenú, zmenenú, 

doplnenú, nahradenú alebo obnovenú zmluvu alebo dokument, listinu alebo iný 

nástroj; 

h) pokiaľ nie je určené inak, odkaz na čas je odkaz na čas CET/CEST; 

i) ak sa od Alokačnej platformy požaduje zverejnenie akýchkoľvek informácií podľa 

týchto Pravidiel tieňového prideľovania, sprístupní tieto informácie alebo údaje na 

svojej internetovej stránke a/alebo prostredníctvom Aukčného nástroja a/alebo 

emailu adresovaného Registrovaným účastníkom a 

j) pri používaní spojenia Prenosové práva toto odkazuje aj na Fyzické prenosové 

práva získané v Tieňovej aukcii spustenej núdzovým postupom. 

 

 
Článok 3 

Alokačná platforma 

 
1. Alokačná platforma sa zaväzuje vykonávať alokačné funkcie v súlade s týmito 

Pravidlami tieňového prideľovania a podľa použiteľnej legislatívy Európskej únie. 

2. Alokačná platforma zorganizuje Tieňovú aukciu pre nepredvídateľnú aj predvídateľnú 

nedostupnosť jednotného couplingu na dennom trhu na príslušných hraniciach 

Ponukovej oblasti. Vykoná registračný proces, rieši nevyhnutné riadenie finančného 

rizika, pripraví a vedie Tieňové prideľovania, poskytne Registrovaným účastníkom a 

PPS všetky potrebné informácie a zhromaždí platby a/alebo vykoná platbu podľa týchto 

Pravidiel tieňového prideľovania. 

3. Na účely objasnenia týmto vstupuje Alokačná platforma do zmluvného vzťahu 

s Registrovanými účastníkmi. Určenie novej Alokačnej platformy nebude mať vplyv na 

práva a povinnosti  vyplývajúce z Pravidiel tieňového prideľovania. 

4. Na účely týchto Pravidiel tieňového prideľovania bude Alokačná platforma zmluvnou 

stranou, ktorá podpisuje Zmluvu o účasti s Registrovaným účastníkom. 

5. Na účely Zmluvy o účasti s Registrovaným účastníkom zverejní Alokačná platforma 

navyše konsolidovanú verziu týchto Pravidiel tieňového prideľovania po nadobudnutí ich 
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platnosti v súlade s použiteľnými vnútroštátnymi regulačnými režimami. V prípade 

rozporu medzi konsolidovanou verziou na strane Alokačnej platformy a Pravidlami 

tieňového prideľovania po nadobudnutí ich platnosti v súlade s použiteľnými 

vnútroštátnymi regulačnými režimami, majú prednosť Pravidlá tieňového prideľovania. 

 

Článok 4 

Dátum účinnosti a použitie 

 
1. Tieto Pravidlá tieňového prideľovania nadobúdajú platnosť v súlade s použiteľnými 

regulačnými režimami a tridsať (30) kalendárnych dní po odoslaní príslušného 

oznámenia o nových Pravidlách tieňového prideľovania Registrovaným účastníkom 

Alokačnou platformou. 

2. Tieto Pravidlá tieňového prideľovania podliehajú legislatíve, ktorá prevláda v čase 

nadobudnutia ich účinnosti. V prípade zmeny v legislatíve alebo zmeny akéhokoľvek 

opatrenia zo strany kompetentných orgánov na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni 

Európskej únie, ktorá má vplyv na tieto Pravidlá tieňového prideľovania, následne, bez 

ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto Pravidiel tieňového prideľovania, dôjde k 

primeranej zmene a doplneniu Pravidiel tieňového prideľovania v súlade s článkom 46. 

3. V prípade nesúladu medzi Pravidlami tieňového prideľovania a Pravidlami dennej 

nominácie v záležitostiach týkajúcich sa implementácie Tieňových aukcií v súlade s 

Pravidlami tieňového prideľovania budú mať prednosť Pravidlá tieňového prideľovania. 

 

 

KAPITOLA 2 

Požiadavky a proces účasti na Tieňovom prideľovaní 
 

 

Článok 5 

Všeobecné ustanovenie 
 

1. Účastníci trhu môžu získať Prenosové právo v rámci denného trhu prostredníctvom 

Tieňových aukcií iba vtedy, ak sú Tieňové aukcie spustené núdzovým postupom. 

2. Účasť na Tieňových aukciách si vyžaduje, aby účastník trhu: 

a) uzavrel platnú a účinnú Zmluvu o účasti uvádzajúcu, na ktorých hraniciach 

Ponukovej oblasti sa v súlade s článkami 6 až 13 vyžaduje registrácia do Tieňových 

aukcií; a 

b) mal prístup k Aukčnému nástroju v súlade s článkom 14; 

c) dodržal súlad s konkrétnymi ustanoveniami pre Hranicu PPS a, kde je to 

uplatňované, pre smer hranice, čo znamená, že uzavrel potrebné zmluvy 

s dotknutými PPS alebo inými právnymi subjektmi v závislosti od príslušnej 

vnútroštátnej legislatívy tak, aby mal právo nominovať pridelené Prenosové práva 

pre zodpovedajúce hranice Ponukovej oblasti, ako sú zverejnené na internetovej 

stránke Alokačnej platformy. 
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3. Účasť na Tieňových aukciách si vyžaduje, aby účastníci trhu okrem podmienok 

uvedených v predchádzajúcom odseku splnili, podľa potreby, aj dodatočné finančné 

podmienky v súlade s článkom 15. 

4. V každom prípade musia účastníci trhu plniť povinnosti určené v príslušných Kapitolách 

týchto Pravidiel tieňového prideľovania. 

 

Článok 6 

Uzavretie Zmluvy o účasti 
 

1. Minimálne deväť (9) Pracovných dní pred prvou účasťou na Tieňovej aukcii môže 

akýkoľvek účastník trhu požiadať o to, aby sa stal zmluvnou stranou Zmluvy o účasti 

predložením dvoch (2) podpísaných kópií Zmluvy o účasti Alokačnej platforme, v súlade 

so zverejnením na internetovej stránke Alokačnej platformy, vrátane všetkých riadne 

skompletizovaných informácií a dokumentov požadovaných v súlade s článkami 6 až 15. 

Alokačná platforma zhodnotí úplnosť informácií predložených v súlade s článkami 8 a 

11 do siedmich (7) Pracovných dní od prijatia úplnej a podpísanej Zmluvy o účasti. 

2. Pred uplynutím termínu siedmich (7) Pracovných dní požiada Alokačná platforma 

účastníka trhu o poskytnutie akýchkoľvek chýbajúcich informácií, ktoré účastník trhu 

nepredložil so Zmluvou o účasti. Po prijatí chýbajúcich informácií skontroluje Alokačná 

platforma do ďalších siedmich (7) Pracovných dní tieto informácie a informuje účastníka 

trhu, či sú potrebné akékoľvek ďalšie informácie. 

3. Keď Alokačná platforma dostane všetky potrebné informácie, bez zbytočného odkladu 

vráti jednu podpísanú kópiu Zmluvy o účasti účastníkovi trhu. Podpis Zmluvy o účasti zo 

strany Alokačnej platformy sám osebe neznamená súlad s akoukoľvek ďalšou 

podmienkou stanovenou v týchto Pravidlách prideľovania na účasť na Tieňových 

aukciách. Zmluva o účasti nadobúda platnosť v deň jej podpisu zo strany Alokačnej 

platformy. 

4. Ak je účastník trhu už Registrovaným účastníkom na Alokačnej platforme, musí splniť 

už iba tieto chýbajúce/extra požiadavky opísané v týchto Pravidlách tieňového 

prideľovania so zohľadnením špecifík predchádzajúceho odseku tohto článku. 

 

Článok 7 

Forma a obsah Zmluvy o účasti 
 

1. Formu Zmluvy o účasti a požiadavky na jej úplnosť zverejní Alokačná platforma 

a Alokačná platforma ich môže priebežne meniť a dopĺňať bez zmeny akýchkoľvek 

zmluvných podmienok uvedených v týchto Pravidlách tieňového prideľovania, pokiaľ nie 

je v týchto Pravidlách tieňového prideľovania uvedené inak. 

2. Na základe Zmluvy o účasti sa bude od účastníka trhu požadovať, aby minimálne: 

a) poskytol všetky potrebné informácie v súlade s článkami 8 a 11; a 

b) súhlasil s tým, že bude viazaný týmito Pravidlami prideľovania a bude ich 

dodržiavať. 

3. Nič v týchto Pravidlách tieňového prideľovania nebráni Alokačnej platforme a 

Registrovanému účastníkovi schváliť v Zmluve o účasti dodatočné pravidlá mimo 

rozsahu týchto Pravidiel tieňového prideľovania. 
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4. V prípade problémov s interpretáciou, v prípade rozporu alebo mnohoznačnosti medzi 

týmito Pravidlami tieňového prideľovania a Zmluvou o účasti prevláda text Pravidiel 

tieňového prideľovania. 

 

Článok 8 

Predkladanie informácií 
 

1. Účastník trhu predloží spolu so svojou úplnou a podpísanou Zmluvou o účasti tieto 

informácie: 

a) meno a registrovanú adresu účastníka trhu vrátane všeobecného emailu, faxu 

a telefónneho čísla účastníka trhu kvôli oznámeniam v súlade s článkom 52; 

b) výpis z registrácie účastníka trhu v obchodnom registri príslušného orgánu; 

c) údaje týkajúce sa skutočného vlastníctva ako sa definuje v príslušných právnych 

ustanoveniach transponujúcich článok 3 ods. 6 smernice (EÚ) 2015/849 

Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu 

finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu; 

d) kontaktné údaje a mená osôb oprávnených zastupovať účastníka trhu a ich funkcie; 

e) registračné číslo EÚ DPH, podľa vhodnosti; 

f) dane a odvody, ktoré je potrebné brať do úvahy pri faktúrach; 

g) Energetický identifikačný kód (EIC); 

h) informácie o bankovom účte na platbu žiadateľovi, ktorú využije Alokačná platforma 

na účely článku 43 odsek 6; 

i) kontaktnú osobu v oblasti financií pre otázky fakturácie a platieb a jej kontaktné 

údaje (email a telefónne číslo) pre oznámenia, pokiaľ sa vyžadujú v týchto 

Pravidlách tieňového prideľovania; 

j) kontaktnú osobu v oblasti obchodu a jej kontaktné údaje (email a telefónne číslo) 

pre oznámenia, pokiaľ sa vyžadujú v týchto Pravidlách tieňového prideľovania; 

k) kontaktnú osobu v oblasti prevádzky a jej kontaktné údaje (email a telefónne číslo) 

pre oznámenia, pokiaľ sa vyžadujú v týchto Pravidlách tieňového prideľovania; a 

l) Zoznam hraníc Ponukovej oblasti, na ktorých sa chce Registrovaný účastník 

zúčastniť na Tieňových aukciách a kópie potrebných podpísaných zmlúv s 

dotknutými PPS alebo inými právnymi subjektmi v závislosti od príslušnej 

vnútroštátnej legislatívy, aby mal  právo nominovať pridelený Prenos pre 

zodpovedajúce hranice Ponukovej oblasti, ako sú zverejnené na internetovej 

stránke Alokačnej platformy. 

2. Registrovaný účastník zabezpečí, aby všetky údaje a iné informácie, ktoré poskytuje 

Alokačnej platforme podľa týchto Pravidiel tieňového prideľovania (vrátane informácií vo 

svojej Zmluve o účasti), boli a ostali presné a úplné vo všetkých dôležitých aspektoch 

a akúkoľvek zmenu musí  okamžite oznámiť Alokačnej platforme. 

3. V prípade akejkoľvek zmeny informácií predložených v súlade s odsekom 1 tohto článku 

oznámi Registrovaný účastník túto skutočnosť Alokačnej platforme minimálne deväť (9) 

Pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti takej zmeny, a ak to nie je možné, ihneď 

po tom, ako sa Registrovaný účastník o takej zmene dozvie. 
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4. Alokačná platforma potvrdí registráciu zmeny alebo pošle Registrovanému účastníkovi 

oznámenie o odmietnutí registrácie zmeny najneskôr sedem (7) Pracovných dní po 

prijatí príslušného oznámenia o zmene. Potvrdenie alebo oznámenie o odmietnutí bude 

poslané emailom kontaktnej osobe v oblasti obchodu a prevádzky určenej 

Registrovaným účastníkom v súlade s odsekom 1 tohto článku. Ak Alokačná platforma 

odmietne zaregistrovať zmenu, je potrebné v oznámení o odmietnutí uviesť aj dôvod. 

5. Zmena nadobúda platnosť v deň doručenia potvrdenia Registrovanému účastníkovi. 

6. Ak sa od Registrovaného účastníka požadujú dodatočné informácie ako dôsledok zmeny 

a doplnenia týchto Pravidiel tieňového prideľovania, Registrovaný účastník následne 

predloží tieto dodatočné informácie Alokačnej platforme do dvanástich (12) Pracovných 

dní po podaní žiadosti o predloženie zo strany Alokačnej platformy. 

 

Článok 9 

Záruky 
 

1. Podpísaním Zmluvy o účasti účastník trhu zaručuje, že: 

a) nezačal žiadne konanie žiadajúce rozsudok o insolventnosti alebo konkurze alebo 

akejkoľvek inej úľave podľa akéhokoľvek zákona o bankrote alebo insolventnosti 

alebo iného podobného zákona, ktoré ovplyvňuje práva veriteľov; 

b) nebolo vo vzťahu k žiadateľovi začaté žiadne konanie o insolventnosti, konkurzné 

konanie alebo iné podobné súdne konanie, ktoré ovplyvňuje práva veriteľov; 

c) nebolo vo vzťahu k žiadateľovi začaté žiadne konanie o zrušení alebo likvidácii; a 

d) nemá žiadne povinnosti uhradiť platby po splatnosti voči žiadnej súčasnej, 

predchádzajúcej alebo budúcej Alokačnej platforme. 

 

Článok 10 

Špecializovaný podnikateľský účet 

Ako súčasť predloženia informácií v súlade s článkom 6 a 8 vyhlási účastník trhu pre 

Alokačnú platformu, či si plánuje otvoriť špecializovaný Podnikateľský účet na účely depozitu 

hotovostných kolaterálov a/alebo na účely vykonávania platieb na základe skutočností 

opísaných v článku 43. 

 

Článok 11 

Prijatie pravidiel informačného systému 

Podpísaním Zmluvy o účasti akceptuje účastník trhu použiteľné a priebežne menené 

a dopĺňané Pravidlá informačného systému, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke 

Alokačnej platformy. 

 

Článok 12 

Náklady súvisiace so Zmluvou o účasti 

Všetky žiadosti o získanie statusu Registrovaného účastníka a akákoľvek následná účasť na 

Tieňových aukciách bude na vlastné náklady, výdavky a riziko Registrovaných účastníkov. 

Alokačná platforma sa nezodpovedá žiadnej osobe za žiadne náklady, škody alebo výdavky 
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v súvislosti s Registrovaným účastníkom zúčastňujúcim sa na Tieňových aukciách, pokiaľ 

nie je v týchto Pravidlách tieňového prideľovania výslovne uvedené inak. 

 

Článok 13 

Zamietnutie žiadosti 

Alokačná platforma môže zamietnuť uzavretie Zmluvy o účasti s účastníkom trhu za týchto 

okolností: 

a) keď žiadateľ nepredložil úplnú a riadne podpísanú Zmluvu o účasti v súlade 

s článkami 6, 7 a 8; alebo 

b) Alokačná platforma už predtým ukončila Zmluvu o účasti so žiadateľom v dôsledku 

porušenia Zmluvy o účasti zo strany Registrovaného účastníka v súlade s článkom 

50 ods. 3 a 4 a ak neprestali existovať okolnosti vedúce k ukončeniu alebo ak 

Alokačná platforma nie je dostatočne presvedčená, že nedôjde 

k opätovnému porušeniu; alebo 

c) ak by pri uzavretí Zmluvy o účasti so žiadateľom musela Alokačná platforma porušiť 

akúkoľvek podmienku akejkoľvek povinnej alebo regulačnej požiadavky; alebo 

d) ak je akákoľvek zo záruk Registrovaného účastníka podľa článku 9 neplatná alebo 

nepravdivá. 

e) ak sú žiadateľovi zo strany členského štátu Európskej únie uložené ekonomické 

a obchodné sankcie. 

 

Článok 14 

Prístup k Aukčnému nástroju 
 

1. Alokačná platforma udeľuje bezplatný prístup k Aukčnému nástroju v prípade splnenia 

týchto požiadaviek: 

a) Registrovaný účastník podpísal a doručil vyplnený formulár, ktorý je súčasťou 

Pravidiel informačného systému s určením osoby(ôb), pre ktorú bude zriadený 

užívateľský účet(y) v Aukčnom nástroji; a 

b) Registrovaný účastník splnil požiadavky na autorizáciu uvedené v Pravidlách 

informačného systému zverejnených Alokačnou platformou; tieto požiadavky môžu 

zahŕňať technológiu na autorizačné účely. 

2. Alokačná platforma potvrdí vytvorenie užívateľského účtu(ov) alebo môže poslať 

Registrovanému účastníkovi oznámenie o odmietnutí najneskôr do piatich (5) 

Pracovných dní po prijatí príslušného formulára podpísaného a vyplneného 

Registrovaným účastníkom. Potvrdenie alebo oznámenie o odmietnutí je potrebné 

poslať emailom kontaktnej osobe v oblasti prevádzky určenej Registrovaným 

účastníkom v súlade s článkom 8. 

3. Alokačná platforma pošle riadne odôvodnené oznámenie o odmietnutí v prípade 

nesplnenia požiadaviek, ktorých zoznam je uvedený v odseku 1 tohto článku a v prípade 

neudelenia prístupu k Aukčnému nástroju. 
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Článok 15 

Uzavretie dodatočných finančných podmienok 

Alokačná platforma môže pripraviť a zverejniť dodatočné štandardné finančné podmienky, 

ktoré musia Registrovaní účastníci prijať, pokiaľ sú tieto dodatočné finančné podmienky 

v súlade s Pravidlami tieňového prideľovania. 

 

Článok 16 

Regulačné a právne požiadavky 

Každý účastník trhu zodpovedá za zabezpečenie dodržiavania vnútroštátnej a európskej 

legislatívy vrátane požiadaviek akéhokoľvek príslušného kompetentného orgánu a za 

získanie všetkých potrebných oprávnení súvisiacich s jeho účasťou na Tieňových aukciách 

a s využívaním Prenosových práv pridelených v časovom rámci denného trhu. 

 
 

KAPITOLA 3 

Tieňové aukcie 
 

 

Článok 17 

Všeobecné ustanovenia pre Tieňové aukcie 
 

1. Tieňové aukcie je možné spustiť buď počas seansy jednotného couplingu na dennom 

trhu v prípade nepredvídateľného incidentu, alebo ich je možné aktivovať v predstihu, ak 

je známe, že pre ďalšie seansy nebude jednotný coupling na dennom trhu k dispozícii. 

V každom prípade oznámi Alokačná platforma čím skôr dotknutým Registrovaným 

účastníkom, že Tieňové aukcie je možné spustiť. V prípade nedostupnosti Prepojenia 

trhov na slovinsko‐talianskej hranici budú Tieňové aukcie realizované iba v druhom 

prípade (vopred známa nedostupnosť jednotného couplingu na dennom trhu). 

2. Alokačná platforma pridelí Registrovaným účastníkom Prenosové práva 

prostredníctvom explicitného Pridelenia. Tieňové aukcie sa organizujú pomocou 

Aukčného nástroja. Každý Registrovaný účastník spĺňajúci požiadavky na účasť na 

Tieňovej aukcii môže predložiť štandardné Ponuky pre hranice Ponukovej oblasti, na 

ktoré má právo v súlade s článkom 20. 

 

Článok 18 

Proces Tieňovej aukcie 
 

1. V prípade spustenia Tieňových aukcií počas seansy jednotného couplingu na dennom 

trhu je možné Tieňové aukcie spustiť paralelne s riešením problému jednotného 

couplingu na dennom trhu, ale výsledky Tieňovej aukcie sa budú brať do úvahy iba 

vtedy, ak bude vyhlásené rozpojenie. Alokačná platforma oznámi dotknutým 

Registrovaným účastníkom, že Tieňové aukcie je možné spustiť. Registrovaní účastníci 

majú možnosť vkladať alebo upravovať predložené Ponuky do uzávierky ‐ termínu 
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zadávania Ponúk do denných Tieňových aukcií. Alokačná platforma importuje 

predvolené Ponuky predložené do Tieňových aukcií v súlade s článkom 21 a informuje 

Registrovaných účastníkov, že už nemôžu svoje Ponuky viac aktualizovať. Výsledky 

Tieňových aukcií nie sú v tom čase zverejnené. V prípade definitívneho vyhlásenia 

rozpojenia sú Registrovaní účastníci informovaní o výsledkoch svojich Ponúk v súlade s 

článkom 25.  

Ak je aktivácia Tieňových aukcií známa vopred pre jednu alebo niekoľko denných seáns 

jednotného couplingu na dennom trhu, informuje Alokačná platforma čím skôr 

Registrovaných účastníkov jednotlivo o skutočnosti, že Tieňové aukcie prebiehajú so 

zodpovedajúcim novým časovým harmonogramom. Ponúkaná kapacita pre Tieňové 

aukcie a informácie týkajúce sa časového harmonogramu budú zverejnené v Špecifikácii 

aukcie na internetovej stránke Alokačnej platformy v súlade s článkom 19, čím bude 

Účastníkom poskytnutá príležitosť aktualizovať svoje Ponuky v súlade s článkami 20, 21 

a 22. 

2. Za žiadnych okolností nebude Alokačná platforma zodpovedať za neschopnosť 

skontaktovať sa s Registrovanými účastníkmi alebo za neschopnosť zverejniť 

oznámenie na svojej internetovej stránke. 

 

Článok 19 

Špecifikácia aukcie 
 

1. V prípade spustenia Tieňových aukcií počas dennej seansy jednotného couplingu na 

dennom trhu nebude zverejnená žiadna Špecifikácia aukcie. Na internetovej stránke 

bude zverejnená iba Ponúkaná kapacita. 

2. Ak je aktivácia Tieňových aukcií známa vopred pre jednu alebo niekoľko denných seáns 

jednotného couplingu na dennom trhu, informuje Alokačná platforma čím skôr 

Registrovaných účastníkov o tom, pre ktoré denné seansy a pre ktoré hranice Ponukovej 

oblasti sa budú konať Tieňové aukcie. 

3. Alokačná platforma čím skôr zverejní Špecifikáciu aukcie pre Tieňové aukcie známe 

vopred, čím poskytne Registrovaným účastníkom príležitosť aktualizovať svoje Ponuky 

v súlade s článkami 20, 21 a 22. 

4. Pri zverejnení Špecifikácie aukcie táto bude obsahovať najmä: 

a) kód identifikujúci Aukciu v Aukčnom nástroji; 

b) identifikáciu hranice(íc) Ponukovej oblasti alebo podsúbor Prepojovacích vedení na 

hranici Ponukovej oblasti a príslušný smer; 

c) Produktové obdobie; 

d) Obdobie predkladania ponúk; 

e) termín zverejnenia predbežných výsledkov Tieňovej aukcie; 

f) lehotu napadnutia v prípade rozhodnutia o Tieňovej aukcii vopred v súlade 

s článkom 26; 

g) Ponúkanú kapacitu; 

h) akékoľvek ďalšie relevantné informácie alebo podmienky použiteľné na produkt 

alebo Tieňovú aukciu. 
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Článok 20 

Predvolená ponuka 
 

1. Registrovaní účastníci ochotní zúčastniť sa na Tieňových aukciách podajú 

prostredníctvom Aukčného nástroja predvolené Ponuky pre Tieňové aukcie podľa 

hranice Ponukovej oblasti a podľa smeru, na ktorý majú oprávnenie, ako sa uvádza v 

Zmluve o účasti. 

2. Po identifikovaní predvolenej Ponuky Registrovaným účastníkom sa táto automaticky 

vzťahuje na každú následnú relevantnú Tieňovú aukciu pre konkrétnu hranicu 

Ponukovej oblasti, obdobie a smer. 

3. Ak Veľkosť predvolenej ponuky alebo množstvo vypočítané ako súčet Veľkosti ponuky 

pre niekoľko predvolených Ponúk predložených pre rovnakú hodinu, hranicu Ponukovej 

oblasti a smer Registrovaným účastníkom prekročí relevantnú Ponúkanú kapacitu, budú 

Ponuky s najnižšou Cenou ponuky odmietnuté po jednej (1) až do dosiahnutia nižšej 

celkovej povolenej Veľkosti ponuky v porovnaní s Ponúkanou kapacitou alebo do 

dosiahnutia Veľkosti ponuky, ktorá sa rovná Ponúkanej kapacite. Ak Pravidlá 

informačného systému umožňujú predloženie Ponúk s rovnakou Cenou ponuky jedným 

Registrovaným účastníkom, môže Alokačná platforma uplatniť dodatočné kritériá alebo 

pravidlá na rozhodnutie o tom, ktorá Ponuka bude odmietnutá. Tieto dodatočné kritériá 

alebo pravidlá sú zahrnuté do Pravidiel informačného systému a sú jednou alebo 

viacerými možnosťami z nasledovného: 

a) chronologické predloženie (časová známka); a/alebo 

b) identifikácia Ponuky pridelenej Aukčným nástrojom; a/alebo 

c) odmietnutie všetkých relevantných Ponúk s rovnakou Cenou ponuky. 

4. Registrovaný účastník, ktorý chce upraviť predvolenú Ponuku na účely budúcej Tieňovej 

aukcie, zmení Veľkosť ponuky a Cenu ponuky v prípade svojich predvolených Ponúk 

ešte pred otvorením Tieňovej aukcie. 

5. Ak sa o Tieňových aukciách rozhodne vopred pre jednu alebo niekoľko denných seáns, 

majú Registrovaní účastníci príležitosť upraviť svoje Ponuky podľa informácií 

zverejnených v príslušnej Špecifikácii aukcie. Registrovaný účastník, ktorý si neželá 

predložiť predvolenú Ponuku prostredníctvom Aukčného nástroja na účely budúcich 

Tieňových aukcií, stanoví Veľkosť ponuky a Cenu ponuky jeho predvolených ponúk na 

nulu ešte pred následným otvorením Tieňovej aukcie. 

 

Článok 21 

Predkladanie ponúk 
 

1. Registrovaný účastník predloží Alokačnej platforme predvolenú Ponuku alebo súbor 

predvolených Ponúk v súlade s článkom 20 podľa týchto požiadaviek: 

a) musí byť predložená elektronicky s využitím Aukčného nástroja a je ju možné pred 

spustením Tieňovej aukcie upraviť; 

b) identifikuje Registrovaného účastníka, ktorý predkladá Ponuku, prostredníctvom 

jeho EIC kódu; 

c) identifikuje hranicu Ponukovej oblasti a smer, pre ktorý je Ponuka predložená; 
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d) uvádza Cenu ponuky odlišnú pre každú Ponuku rovnakého Registrovaného 

účastníka, pokiaľ nie je v Pravidlách informačného systému uvedené inak, bez daní 

a odvodov v eurách za MW za každú hodinu Produktového obdobia, t. j. EUR/MW 

a hodinu, ktorá je vyjadrená maximálne na dve (2) desatinné miesta a rovná sa nule 

alebo je vyššia ako nula; 

e) uvádza Veľkosť ponuky v celých MW, ktoré musia byť vyjadrené bez desatinných 

čísiel. 

 

Článok 22 

Registrácia Ponúk 
 

1. Alokačná platforma nezaregistruje Ponuku, ktorá: 

a) nespĺňa požiadavky článku 21; alebo 

b) je predložená suspendovaným Registrovaným účastníkom v súlade s článkom 50. 

2. Za predpokladu, že Ponuka alebo súbor Ponúk spĺňa požiadavky uvedené v článku 21, 

potvrdí Alokačná platforma Registrovanému účastníkovi, že taká Ponuka(y) bola(i) 

správne zaregistrovaná(é) do systému a doručí potvrdenie o prijatí prostredníctvom 

Aukčného nástroja až po spustení Tieňovej aukcie. Ak Alokačná platforma nevydá 

potvrdenie o prijatí Ponuky, taká Ponuka sa bude považovať za nezaregistrovanú. 

3. Po odmietnutí Ponuky Alokačná platforma okamžite informuje Registrovaného 

účastníka, ktorého Ponuka je odmietnutá ako neplatná a tiež o dôvode takého 

odmietnutia. 

4. Alokačná platforma vedie záznam o všetkých platných prijatých Ponukách. 

5. Každá platná zaregistrovaná Ponuka tvorí nepodmienenú a neodvolateľnú ponuku zo 

strany Registrovaného účastníka na kúpu Prenosových práv až do Veľkosti ponuky a za 

ceny až do Ceny ponuky a na základe zmluvných podmienok týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania a, podľa vhodnosti, príslušnej Špecifikácie aukcie. 

 

Článok 23 

Overenie Úverového limitu 

Pre Tieňové aukcie sa nevykonáva žiadne overenie Úverového limitu. 

 

Článok 24 

Určenie výsledkov Tieňovej aukcie 
 

1. Po uplynutí Obdobia predkladania ponúk pre Tieňovú aukciu určí Alokačná platforma 

predbežné výsledky Tieňovej aukcie, ak sú Tieňové aukcie oznámené vopred alebo 

konečné výsledky Tieňovej aukcie, ak sú Tieňové aukcie spustené počas seansy 

jednotného couplingu na dennom trhu a pridelí Prenosové práva v súlade s týmto 

článkom. 

2. Určenie predbežných alebo konečných výsledkov Tieňovej aukcie zahŕňa: 
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a) určenie celkového množstva pridelených Prenosových práv podľa hranice 

Ponukovej oblasti a smeru; 

b) úplne alebo čiastočne úspešnú identifikáciu víťazných Ponúk; a 

c) určenie Marginálnej ceny podľa hranice Ponukovej oblasti a smeru. 

3. Alokačná platforma určí predbežné alebo konečné výsledky Tieňovej aukcie s použitím 

optimalizačnej funkcie s cieľom maximalizovať výšku nadbytku a Príjmu z preťaženia 

Registrovaných účastníkov vytvoreného víťaznými Ponukami pri zohľadnení obmedzení 

optimalizačnej funkcie vo forme relevantných Ponúkaných kapacít. Alokačná platforma 

zverejní dodatočné vysvetľujúce informácie o optimalizačnej funkcii algoritmu na svojej 

internetovej stránke. 

4. Alokačná platforma určí Marginálnu cenu pre každú hranicu Ponukovej oblasti a smer 

na základe týchto kritérií: 

a) ak je celkový objem Medzioblastnej kapacity, pre ktorú boli predložené platné 

Ponuky, nižší než relevantná Ponúkaná kapacita alebo rovný relevantnej Ponúkanej 

kapacite pre príslušnú Aukciu, bude Marginálna cena nula; 

b) ak celkový objem Medzioblastnej kapacity, pre ktorý boli predložené platné Ponuky, 

prekročí relevantnú Ponúkanú kapacitu pre príslušnú Aukciu, bude Marginálna cena 

stanovená na základe najnižšej Ceny(Cien) ponuky(úk) pridelenej v celkovej alebo 

čiastočnej výške s využitím relevantných Ponúkaných kapacít. 

5. Ak dvaja (2) alebo viac Registrovaných účastníkov predložilo platné Ponuky pre jednu 

hranicu Ponukovej oblasti a smer s rovnakou Cenou ponuky, ktorú nie je možné plne 

akceptovať pre celkové požadované množstvo Prenosových práv, určí Alokačná 

platforma víťazné Ponuky a množstvo pridelených Prenosových práv na Registrovaného 

účastníka takto: 

a) Medzioblastná kapacita dostupná pre Ponuky, ktoré stanovujú Marginálnu cenu, 

bude rozdelená rovnomerne medzi počet Registrovaných účastníkov, ktorí predložili 

tieto Ponuky; 

b) ak je množstvo Prenosových práv, ktoré požaduje Registrovaný účastník za 

Marginálnu cenu, nižšie než podiel vypočítaný podľa vyššie uvedeného bodu (a) 

alebo rovné takému podielu, bude požiadavka tohto Registrovaného účastníka 

uspokojená v plnom rozsahu; 

c) ak požadované množstvo Prenosových práv zo strany Registrovaného účastníka za 

Marginálnu cenu prekročí podiel vypočítaný podľa vyššie uvedeného bodu (a), bude 

požiadavka tohto Registrovaného účastníka uspokojená vo veľkosti podielu 

vypočítaného podľa vyššie uvedeného bodu (a); 

d) akákoľvek zvyšná Medzioblastná kapacita po pridelení podľa bodov (b) a (c) bude 

rozdelená podľa počtu Registrovaných účastníkov, ktorých požiadavky neboli plne 

uspokojené a bude im pridelená podľa procesu opísaného vo vyššie uvedených 

bodoch (a), (b) a (c). 

6. Hranice Ponukovej oblasti s existujúcimi obmedzeniami rampovania by mali v rámci 

svojej Tieňovej aukcie na tieto obmedzenia prihliadať. Zoznam týchto uplatnených 

obmedzení je uvedený na internetovej stránke Alokačnej platformy. 

7. Vždy, keď výpočet uvedený v odsekoch 3 tohto článku nevedie k množstvu v celých MW 

v súlade s článkom 21, budú Prenosové práva zaokrúhlené smerom nadol na najbližší 
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celý MW. Situácia, keď sa Prenosové práva pridelené jednotlivým Registrovaným 

účastníkom po zaokrúhlení rovnajú nule, nemá vplyv na určenie Marginálnej ceny. 

 

Článok 25 

Oznámenie výsledkov Tieňovej aukcie 
 

1. Má sa za to, že Prenosové práva boli pridelené Registrovanému účastníkovi od 

momentu, kedy bol Registrovaný účastník informovaný o Výsledkoch a, podľa 

vhodnosti, najneskôr 1 hodinu a 30 minút po oznámení predbežných výsledkov Aukcie 

v súlade s článkom 26. 

2. Alokačná platforma zverejní na svojej internetovej stránke výsledky Tieňovej aukcie 

ihneď po definitívnom vyhlásení rozpojenia, avšak najneskôr o 14:20 v deň 

predchádzajúci dňu dodania a  výsledky Aukcie boli určené v súlade s článkom 24. Pre 

Tieňové aukcie známe vopred budú výsledky zverejnené primerane v súlade s článkom 

19. 

3. Zverejnenie predbežných výsledkov Tieňovej aukcie pre každú hranicu Ponukovej 

oblasti zahrnutú do Tieňovej aukcie obsahuje minimálne tieto údaje: 

a) celkové požadované Prenosové práva v MW; 

b) celkové pridelené Prenosové práva v MW; 

c) Marginálnu cenu v EUR/MW za hodinu; 

d) počet Registrovaných účastníkov zúčastňujúcich sa na Tieňovej aukcii; 

e) počet Registrovaných účastníkov, ktorí podali aspoň jednu víťaznú Ponuku v 

Tieňovej aukcii; 

f) zoznam registrovaných Ponúk bez identifikácie Registrovaných účastníkov 

(ponuková krivka); a 

g) Príjem z preťaženia z Tieňovej aukcie za hranicu Ponukovej oblasti. 

4. V rovnakom čase ako sú zverejnené výsledky Tieňovej aukcie, oznámi Alokačná 

platforma každému Registrovanému účastníkovi, ktorý predložil Ponuku pre konkrétnu 

Tieňovej aukciu pre každú hranicu Ponukovej oblasti zahrnutú do Tieňovej aukcie, 

prostredníctvom Aukčného nástroja minimálne tieto údaje: 

a) pridelené Prenosové práva pre každú hodinu Produktového obdobia v MW; 

b) Marginálnu cenu v EUR/MW za hodinu; a 

c) splatnú čiastku za pridelené Prenosové práva v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 

5. V prípade nedostupnosti Tieňového aukčného nástroja informuje Alokačná platforma 

Registrovaných účastníkov o Výsledkoch aukcie v súlade s KAPITOLOU 5. 

 

Článok 26 

Napadnutie predbežných výsledkov Tieňovej aukcie 
 

1. Pre Tieňové aukcie spustené počas dennej seansy jednotného couplingu na dennom 

trhu nebude možné žiadne napadnutie predbežných výsledkov Tieňovej aukcie. 



  21 

2. Pre Tieňové aukcie, o ktorých sa rozhodlo vopred, bude lehota napadnutia uvedená 

v Špecifikáciách aukcie v súlade s článkom 19. 

3. Oznámenie o napadnutí je potrebné poslať Alokačnej platforme označiť ho ako 

„napadnutie“. 

4. Akékoľvek napadnutie obsahuje: 

a) dátum; 

b) identifikáciu napadnutej Tieňovej aukcie; 

c) identifikáciu Registrovaného účastníka; 

d) meno, emailovú adresu a telefónne číslo Registrovaného účastníka; 

e) podrobný opis skutočností a dôvodu napadnutia; a 

f) dôkaz o chybných výsledkoch Tieňovej aukcie; 

5. Alokačná platforma odpovie Registrovanému účastníkovi najneskôr do 1 hodiny a 30 

minút po oznámení predbežných výsledkov Aukcie registrovaným účastníkom. 

6. 1 hodinu a 30 minút po oznámení predbežných výsledkov Tieňovej aukcie, a pokiaľ 

nedôjde k zrušeniu Tieňovej aukcie z dôvodu chybných výsledkov, sa bude mať za to, 

že predbežné výsledky Tieňových aukcií sú konečné a záväzné bez akéhokoľvek 

ďalšieho oznámenia. 

7. Ak Registrovaný účastník nenapadne predbežné výsledky aukcie do daného termínu 

a v súlade s vyššie uvedenými podmienkami alebo podmienkami uvedenými v 

Špecifikácii aukcie, bude sa mať za to, že Registrovaný účastník sa neodvolateľne 

vzdáva akéhokoľvek napadnutia. Po lehote napadnutia sa bude mať za to, že výsledky 

Tieňovej aukcie sú konečné a záväzné bez akéhokoľvek ďalšieho oznámenia. 

 

Článok 27 

Zrušenie Tieňovej aukcie 
 

1. Ak Alokačná platforma zruší Tieňovú aukciu, všetky už predložené Ponuky a akékoľvek 

výsledky príslušnej Aukcie sa budú považovať za neplatné. 

2. Alokačná platforma bez zbytočného odkladu informuje všetkých Registrovaných 

účastníkov o zrušení Tieňovej aukcie prostredníctvom oznámenia zverejneného v 

Aukčnom nástroji alebo na internetovej stránke Alokačnej platformy a emailom. 

3. Zrušenie Tieňovej aukcie je možné oznámiť v týchto prípadoch: 

a) predtým než sa Medzioblastná kapacita považuje za pridelenú, ak Alokačná 

platforma čelí v procese Tieňovej aukcie technickým prekážkam, ako je zlyhanie 

štandardných procesov; a 

b) počas lehoty napadnutia v prípade chybných výsledkov z dôvodu nesprávneho 

výpočtu Marginálnej ceny alebo z dôvodu nesprávneho pridelenia Prenosových 

práv Registrovaným účastníkom alebo z podobných dôvodov. 

4. V prípade zrušenia Tieňovej aukcie predtým než sa Medzioblastná kapacita považuje za 

pridelenú, nebude Registrovaným účastníkom poskytnutá žiadna kompenzácia. 
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5. Má sa za to, že Kapacita bola pridelená Registrovanému účastníkovi od momentu, kedy 

bol Registrovaný účastník informovaný o výsledkoch Aukcie a, podľa 

relevantnosti, Lehota napadnutia uplynula. 

6. Alokačná platforma bez zbytočného odkladu zverejní na svojej internetovej stránke 

dôvody zrušenia Tieňovej aukcie. 

 
 
 

KAPITOLA 4 

Použitie Prenosových práv 
 

Článok 28 

Všeobecné zásady 

Držiteľ pridelených Prenosových práv môže nominovať Prenosové práva na ich fyzické 

využitie v súlade s článkom 29. Nenominované Prenosové práva podliehajú po termíne 

nominácie princípu Use It Or Lose It a nebudú finančne kompenzované. 

 

Článok 29 

Denná nominácia Prenosových práv 
 

1. Štandardne sa Registrovaný účastník Tieňových aukcií na obidvoch stranách hranice 

Ponukovej oblasti pre všetky jemu pridelené Prenosové práva označuje ako Nominačný 

agent. Ak to Pravidlá dennej nominácie umožňujú, toto označenie je však podľa tohto 

článku možné upraviť. 

2. Osoby oprávnené nominovať Prenosové práva musia splniť požiadavku opísanú 

v platných Pravidlách dennej nominácie. Oprávnenou osobou môže byť: 

a) držiteľ Prenosových práv; alebo 

b) osoba, ktorú držiteľ Prenosových práv oznámi počas procesu Dennej nominácie 

príslušným PPS v súlade s relevantnými Pravidlami dennej nominácie; alebo 

c) osoba, ktorú držiteľ Prenosových práv splnomocní na nomináciu v súlade 

s relevantnými Pravidlami dennej nominácie a ktorú oznámi Alokačnej platforme. 

3. Alokačná platforma zverejní na svojej internetovej stránke prehľad možností uvedených 

v odseku 2 tohto článku, ktoré sú použiteľné pre každú hranicu Ponukovej oblasti. 

4. Proces oznámenia oprávnených osôb Alokačnej platforme v súlade s odsekom 2 písm. 

c) tohto článku musí spĺňať tieto kritériá: 

a) oprávnená osoba má EIC Kód na umožnenie svojej identifikácie v Dokumente 

o právach; a 

b) držiteľ Prenosových práv oznámi oprávnenú osobu Alokačnej platforme 

prostredníctvom Aukčného nástroja v súlade s Pravidlami informačného systému 

najneskôr jednu (1) hodinu pred spustením Tieňových aukcií. 
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5. Alokačná platforma nebude brať do úvahy oznámenia o oprávnených osobách, ktoré 

nespĺňajú kritériá v súlade s odsekom 4 tohto článku pri posielaní Dokumentu o právach 

vzhľadom na deň dodávky. 

6. Denná nominácia bude vykonaná podľa Dokumentu o právach. 

7. Alokačná platforma zverejní na svojej internetovej stránke zoznam s relevantnými 

Pravidlami dennej nominácie pre hranice Ponukovej oblasti. 

8. Termíny nominácie pre príslušné hranice Ponukovej oblasti sú stanovené v relevantných 

Pravidlách dennej nominácie. Alokačná platforma zverejní na svojej internetovej stránke 

informácie o termínoch nominácie podľa hranice Ponukovej oblasti. V prípade 

akejkoľvek nezrovnalosti medzi termínmi zverejnenými Alokačnou platformou a tými, 

ktoré uvádzajú platné a právne záväzné relevantné Pravidlá dennej nominácie, bude 

mať prednosť posledné uvedené a Alokačná platforma nebude zodpovedať za žiadne 

škody spôsobené takou nezrovnalosťou. 

 

Článok 30 

Dokument o právach 
 

1. Dokument o právach obsahuje informácie o objeme MW, ktoré majú oprávnené osoby 

právo nominovať na konkrétne hranice Ponukovej oblasti alebo podsúbory 

prepojovacích vedení hraníc Ponukovej oblasti a smery a pre hodinové obdobia. 

2. Najneskôr pätnásť (15) minút po informovaní Registrovaného účastníka Tieňových 

aukcií o konečných výsledkoch jeho Ponúk bude Dokument o právach, pre každý 

Hodinový blok, poslaný oprávnenej osobe s uvedením získaných Prenosových práv 

pridelených v Tieňovej aukcii. 

 

Článok 31 

Označenie PPS 
 

1. Na nemecko‐francúzskej, nemecko‐holandskej a dánsko‐nemeckej hranici budú 

Prenosové práva priradené jednej (1) alebo, podľa vhodnosti, dvom (2) Hraniciam 

príslušných PPS. 

2. Pri podpise Zmluvy o účasti určia Registrovaní účastníci to, ktorej hranici PPS budú 

Prenosové práva priradené na základe tohto procesu: 

a) úvodné označenie PPS definuje Registrovaný účastník pri podpise Zmluvy o účasti; 

b) toto označenie je však možné upravovať v súlade s formulárom zverejneným na 

internetovej stránke Alokačnej platformy; a 

c) Oznámenie Alokačnej platforme o úprave označenia PPS je potrebné vykonať 

najneskôr 7 Pracovných dní pred začiatkom obdobia dodania. 
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KAPITOLA 5 

Núdzové postupy 
 

Článok 32 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. V prípade zlyhania štandardného procesu zorganizuje Alokačná platforma núdzový 

postup v prakticky uskutočniteľnej miere: 

a) zavedenie núdzového postupu na výmenu údajov v súlade s článkom 33; 

b) zavedenie núdzového postupu na oznámenie oprávnenej osoby Alokačnej 

platforme v súlade s článkom 34. 

c) ďalší ad hoc núdzový postup, ak ho Alokačná platforma považuje za vhodný na 

prekonanie akýchkoľvek technických prekážok. 

2. Alokačná platforma informuje Registrovaných účastníkov o možných odchýlkach od 

štandardných procesov a uplatnení núdzového postupu prostredníctvom emailu, na 

internetovej stránke Alokačnej platformy a tiež s použitím Aukčného nástroja. 

3. Registrovaní účastníci okamžite emailom informujú Alokačnú platformu o akýchkoľvek 

problémoch, ktoré spozorovali prostredníctvom použitia Aukčného nástroja a o všetkých 

potenciálnych dôsledkoch. V prípade urgentného problému, ktorý je možné okamžite 

vyriešiť a ktorý sa identifikuje počas Pracovnej doby, Registrovaný účastník okamžite 

telefonicky kontaktuje Alokačnú platformu na telefónnom čísle uvedenom na internetovej 

stránke Alokačnej platformy pre tento typ problémov. 

 

Článok 33 

Núdzový postup na výmenu údajov 
 

1. V prípade zlyhania štandardných procesov na výmenu údajov na stránke Alokačnej 

platformy s použitím Aukčného nástroja opísaných v týchto Pravidlách tieňového 

prideľovania, môže Alokačná platforma informovať Registrovaných účastníkov, že 

núdzový postup na výmenu údajov je možné použiť takto: 

a) do stanovených termínov, pokiaľ Alokačná platforma neoznámi inak, požiada 

Registrovaný účastník Alokačnú platformu elektronickými prostriedkami 

definovanými Alokačnou platformou na jej internetovej stránke o vloženie 

príslušných údajov do Aukčného nástroja prostredníctvom tohto núdzového postupu 

na výmenu údajov; 

b) spolu so žiadosťou poskytne Registrovaný účastník Alokačnej platforme vo formáte 

špecifikovanom v Pravidlách informačného systému príslušné údaje, ktoré budú 

vložené do Aukčného nástroja; 

c) Alokačná platforma vloží predložené údaje do Aukčného nástroja; 

d) Alokačná platforma môže v Pravidlách informačného systému stanoviť pre 

Registrovaného účastníka identifikačný proces v momente, kedy Registrovaný 

účastník predloží relevantné prevádzkové alebo obchodné údaje a požiada 

Alokačnú platformu o vloženie týchto údajov do Aukčného nástroja vo svojom mene 

s použitím núdzového postupu. Ak sa Registrovaný účastník alebo osoba 
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oprávnená Registrovaným účastníkom na tento účel jasne neidentifikuje, má 

Alokačná platforma právo nevykonať vloženie údajov; 

e) Registrovaný účastník poskytne Alokačnej platforme telefónne číslo, ktoré je možné 

použiť v prípade nevyhnutnej komunikácie; 

f) ak Alokačná platforma vložila poskytované údaje do Aukčného nástroja v mene 

Registrovaného účastníka, Alokačná platforma bez zbytočného odkladu informuje 

Registrovaného účastníka o vklade telefonicky a/alebo emailom; a 

g) za žiadnych okolností nebude Alokačná platforma zodpovedať za neschopnosť 

skontaktovať sa s Registrovaným účastníkom prostredníctvom vyššie uvedených 

komunikačných prostriedkov 

2. V prípade uplatnenia núdzového postupu na výmenu údajov môže Alokačná platforma 

distribuovať všetky potrebné informácie sprístupnené prostredníctvom Aukčného 

nástroja počas štandardných procesov Registrovaným účastníkom elektronickými 

prostriedkami definovanými Alokačnou platformou na jej internetovej stránke alebo ich, 

podľa vhodnosti, zverejniť na internetovej stránke Alokačnej platformy. 

 

Článok 34 

Núdzový postup na oznámenie oprávnenej osoby 
 

1. V prípade zlyhania štandardného procesu na oznámenie oprávnenej osoby Alokačnej 

platforme prostredníctvom Aukčného nástroja v súlade s článkom 29, môže Alokačná 

platforma uplatniť núdzový postup na výmenu údajov v súlade s článkom 33. 

2. Alokačná platforma zverejní informácie o možnosti využiť núdzový postup na výmenu 

údajov v riadnom čase pred uplynutím termínu na oznámenie oprávnenej osoby. 

3. Ak v prípade potreby nie je možné uplatniť núdzový postup na výmenu údajov s cieľom 

umožniť registráciu oprávnenej osoby, bude sa mať za to, že oprávnená osoba bola 

oznámená v súlade s Pravidlami informačného systému a Alokačná platforma sa 

nesmie považovať za zodpovednú za zlyhanie núdzového postupu. 

 
 

KAPITOLA 6 

Krátenie 
 

Článok 35 

Spúšťacie udalosti a dôsledky krátenia týkajúce sa Prenosových práv 
 

1. Prenosové práva pridelené v Tieňových aukciách sa nebudú krátiť okrem prípadu Vyššej 

moci alebo núdzovej situácie. 

2. Každý Registrovaný účastník, ktorého sa krátenie dotkne, stratí svoje právo na 

nominovanie na fyzické použitie príslušných Fyzických prenosových práv. 

3. V prípade krátenia má dotknutý Registrovaný účastník právo na prijatie odškodnenia v 

súlade s článkami 38 až 39. 
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Článok 36 

Proces krátenia a oznámenie krátenia 
 

1. Vo všetkých prípadoch vykoná krátenie Alokačná platforma na základe žiadosti od 

jedného alebo viacerých PPS na hranici Ponukovej oblasti, kde boli Prenosové práva 

pridelené. 

2. Alokačná platforma čo najskôr informuje dotknutých držiteľov Prenosových práv 

o krátení Prenosových práv vrátane spúšťacej udalosti emailom, prostredníctvom 

Aukčného nástroja a na internetovej stránke Alokačnej platformy. Oznámenie určí 

dotknuté Prenosové práva, dotknutý objem v MW za hodinu pre každé príslušné 

obdobie, spúšťacie udalosti pre krátenie podľa opisu v článku 35 a množstvo 

Prenosových práv, ktoré ostane po krátení. 

3. Alokačná platforma čo najskôr zverejní na svojej internetovej stránke spúšťacie udalosti 

krátenia v súlade s článkom 35 vrátane ich odhadovaného trvania. 

4. Krátenie Prenosových práv sa počas konkrétneho časového obdobia vzťahuje na všetky 

Prenosové práva príslušných období na pomernom základe v závislosti od toho, kedy 

ku kráteniu došlo, t. j. v pomere k držaným Prenosovým právam bez ohľadu na čas 

pridelenia. 

5. Pre každého dotknutého Registrovaného účastníka budú zvyšné súhrnné Prenosové 

práva, ktoré neboli krátené, zaokrúhlené smerom nadol na najbližší MW. 

 

Článok 37 

Konečný termín dennej garantovateľnosti 

Alokačná platforma zverejní na svojej internetovej stránke a pri výpočte náhrady za krátené 

Prenosové práva zohľadní Konečný termín dennej garantovateľnosti, ako sa uvádza v návrhu 

v súlade s článkom 69 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 schváleného všetkými dotknutými 

NRO. 

 

Článok 38 

Odškodnenie za krátenia z dôvodu Vyššej moci pred Konečným 
termínom dennej garantovateľnosti 

 

1. V prípade Vyššej moci pred Konečným termínom dennej garantovateľnosti majú držitelia 

krátených Prenosové práv právo prijať odškodnenie rovnajúce sa cene za Prenosové 

práva stanovenej počas Procesu prideľovania Prenosových práv, ktorá sa za každú 

dotknutú hodinu a Registrovaného účastníka vypočíta ako násobok: 

a) Marginálnej ceny pôvodnej Aukcie; a 

b) objemu v MW za hodinu zodpovedajúcemu rozdielu medzi Prenosovými právami 

v držbe Registrovaného účastníka pred a po krátení. 
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Článok 39 

Odškodnenie alebo kompenzácia za krátenia z dôvodu Vyššej moci 
alebo núdzovej situácie po Konečnom termíne dennej 

garantovateľnosti 

V prípade Vyššej moci alebo núdzovej situácie po Konečnom termíne dennej 

garantovateľnosti majú držitelia Prenosových práv právo prijať odškodnenie v súlade s 

článkom 72 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/12222. 

 

 

KAPITOLA 7 

Fakturácia a platba 
 

Článok 40 

Všeobecné zásady 
 

1. Registrovaný účastník zaplatí dlžné čiastky vypočítané v súlade s článkom 41 za všetky 

Prenosové práva, ktoré sú mu pridelené. Tento záväzok bude splnený bez ohľadu na 

akékoľvek krátenie všetkých takých Prenosových práv alebo niektorých z týchto 

Prenosových práv v súlade s týmito Pravidlami tieňového prideľovania. 

2. Na základe platby môže Registrovaný účastník využívať Medzioblastnú kapacitu 

súvisiacu s pridelenými Prenosovými právami iba podľa týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania. Akékoľvek právo na fyzické využívanie prenosovej sústavy v prípade 

Fyzických prenosových práv môže podliehať samostatným zmluvám medzi 

Registrovaným účastníkom a dotknutými PPS. 

3. Všetky finančné informácie, ceny a splatné čiastky musia byť vyjadrené a zaplatené v 

EUR (€), okrem prípadu, kedy použiteľný zákon alebo predpisy vyžadujú odchýlky. 

4. Platba je uskutočnená v deň pripísania uvedenej čiastky na účet prijímateľa. Akékoľvek 

úroky z omeškania sa považujú za uhradené v deň pripísania platby z účtu platcu. 

5. Alokačná platforma berie do úvahy dane a odvody so stanovenou sadzbou a rozsahom 

pri hodnotení platobných záväzkov a vystavovaní faktúr podľa týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania v súlade s článkom 42. 

6. Registrovaný účastník poskytne Alokačnej platforme bez zbytočného odkladu príslušné 

informácie na odôvodnenie toho, či sú príslušné dane a odvody použiteľné pri podpise 

Zmluvy o účasti spolu s akýmikoľvek zmenami v tomto ohľade. 

 

Článok 41 

Výpočet dlžných čiastok 
 

 
2 S odvolaním sa na odškodnenie pri trhovom rozpätí je pre Taliansko denná cena na spotovom trhu denná cena 

týkajúca sa talianskej vnútornej ponukovej oblasti priľahlej k zapojenému susednému trhu 
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1. Registrovaní účastníci zaplatia za každé z im pridelených Prenosových práv a za každú 

jednotlivú hodinu čiastku rovnajúcu sa: 

a) Marginálnej cene (za MW za hodinu); vynásobenej 

b) súčtom Prenosových práv v MW pridelených v jednotlivých hodinách Produktového 

obdobia v súlade s článkom 24. 

2. Prenosové práva budú fakturované na mesačnej báze. Alokačná platforma vypočíta 

spätnú splatnú čiastku za predchádzajúci mesiac. Splatná čiastka plus akékoľvek platné 

dane, clá a ostatné poplatky budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 

Článok 42 

Navýšenie dane 
 

1. Každý Registrovaný účastník musí uhradiť všetky svoje platby v súlade s Pravidlami 

tieňového prideľovania bez akéhokoľvek odpočtu dane, pokiaľ sa odpočet dane 

nepožaduje podľa zákona. 

2. Ak sa odpočet dane požaduje podľa zákona zo strany Registrovaného účastníka, dôjde 

k zvýšeniu čiastky splatnej úhrady od Registrovaného účastníka Alokačnej platforme na 

čiastku, ktorá sa (po odpočte dane) rovná čiastke platby splatnej vtedy, keby sa 

nepožadoval žiadny odpočet dane. 

3. Odsek 2 tohto článku sa nevzťahuje vzhľadom na akúkoľvek stanovenú daň pre 

Alokačnú platformu na žiadnu platbu prijatú v súvislosti s Pravidlami tieňového 

prideľovania podľa zákonov jurisdikcie, v ktorej je Alokačná platforma založená alebo, 

v inom prípade, jurisdikcie (alebo jurisdikcií), v ktorých sa Alokačná platforma považuje 

na daňové účely za rezidenta alebo bola alebo je na daňové účely považovaná za stálu 

prevádzkareň alebo pevné miesto podnikania, ktorému sa priraďuje každá platba 

v súlade s Pravidlami tieňového prideľovania. Odsek 2 tohto článku sa nevzťahuje na 

daň z pridanej hodnoty, ako sa uvádza v priebežne menenej a doplnenej smernici o DPH 

2006/112/ES a na akúkoľvek inú daň podobného charakteru. 

 

Článok 43 

Fakturačné a platobné podmienky 
 

1. Platba bude realizovaná v deň nasledujúceho fixného dátumu faktúry. 

2. Alokačná platforma vystaví faktúry na platby za všetky Prenosové práva každý mesiac 

a najneskôr v desiaty (10.) Pracovný deň každého mesiaca. 

3. Faktúry budú vystavené na splatnú čiastku uvedenú v článku 41. 

4. Alokačná platforma pošle Registrovanému účastníkovi faktúru iba emailom na emailovú 

adresu kontaktnej osoby v oblasti financií predloženú v súlade s článkom 8 písm. h) 

alebo ju sprístupní Registrovanému účastníkovi prostredníctvom Aukčného nástroja. 

Dátum vystavenia faktúry je dátum odoslania emailu alebo dátum sprístupnenia faktúry 

prostredníctvom Aukčného nástroja, ak k tomu dôjde počas Pracovnej doby alebo 

v nasledujúci Pracovný deň, ak k tomu dôjde po Pracovnej dobe. 
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5. V prípadoch krátenia Prenosových práv zohľadnia faktúry akékoľvek platby, ktoré majú 

byť pripísané na účet Registrovaného účastníka. Platby, ktoré majú byť pripísané na 

účet Registrovaných účastníkov: 

a) budú uhradené s použitím samozúčtovacieho mechanizmu, ktorý umožní Alokačnej 

platforme vystaviť faktúry v mene a za Registrovaného účastníka; a 

b) budú oznámené prostredníctvom rovnakej faktúry, ako je faktúra použitá na platby 

Registrovaného účastníka, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku. 

6. Alokačná platforma odpočíta od dlžných platieb čiastku uvedenú v odseku 2 a 5 tohto 

článku. 

7. Ak je výsledkom platobnej bilancie v súlade s odsekom 3 a 5 tohto článku platba 

Registrovaného účastníka Alokačnej platforme na netto základe, uhradí Registrovaný 

účastník túto platbu do piatich (5) Pracovných dní po dátume vystavenia faktúry. 

8. Platby od Registrovaného účastníka v súlade s odsekom 7 tohto článku budú 

inkasované takto: 

a) na základe štandardného postupu inkasuje Alokačná platforma platbu automaticky 

zo špecializovaného Obchodného účtu Registrovaného účastníka v príslušný deň 

splatnosti faktúry; alebo 

b) alternatívne, Registrovaný účastník zabezpečí platbu prostredníctvom 

neautomatizovanej transakcie na účet Alokačnej platformy uvedený na faktúre 

uvedením referencie faktúry. 

9. Alternatívny postup je možné uplatniť na žiadosť Registrovaného účastníka a so 

súhlasom Alokačnej platformy. Registrovaný účastník informuje Alokačnú platformu 

emailom o žiadosti týkajúcej sa uplatnenia alternatívneho postupu minimálne dva (2) 

Pracovné dni pred dátumom vystavenia nasledujúcej faktúry v súlade s odsekom 2 tohto 

článku. Po odsúhlasení alternatívneho postupu sa má za to, že je platný, pokiaľ sa 

Registrovaný účastník a Alokačná platforma nedohodli inak. 

10. Ak je výsledkom platobnej bilancie podľa odseku 2 a 5 tohto článku platba od Alokačnej 

platformy Registrovanému účastníkovi na netto základe, uhradí Alokačná platforma túto 

platbu do siedmich (7) Pracovných dní po dátume vystavenia faktúry na bankový účet, 

ktorý počas procesu pristúpenia oznámil podľa článku 8 odsek 1 písm. g) Registrovaný 

účastník oprávnený na platby k dátumu splatnosti. 

11. V prípade chybnej faktúry, ktorá má za následok dodatočnú platbu Alokačnej platformy 

alebo Registrovaného účastníka, opraví Alokačná platforma danú faktúru a dlžná 

čiastka bude uhradená ihneď po informovaní Registrovaného účastníka. 

12. Bankové poplatky banky platcu hradí platca. Bankové poplatky prijímajúcej banky hradí 

príjemca. Bankové poplatky akejkoľvek sprostredkujúcej banky hradí Registrovaný 

účastník. 

13. Registrovaný účastník nemá právo na započítanie akejkoľvek čiastky alebo zadržanie 

akéhokoľvek dlhu súvisiaceho so záväzkami vyplývajúcimi z Tieňovej aukcie voči 

akýmkoľvek nárokom voči Alokačnej platforme, bez ohľadu na to, či vyplývajú 

z Tieňovej aukcie alebo nie. Napriek tomu nie je právo na započítanie a právo na 

zadržanie vylúčené v prípade, ak je nárok Registrovaného účastníka voči Alokačnej 

platforme uplatnený na základe právne záväzného rozsudku alebo je nesporný. 
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Článok 44 

Spory týkajúce sa platieb 
 

1. Registrovaný účastník môže mať námietky voči čiastke na faktúre vrátane akýchkoľvek 

čiastok, ktoré majú byť pripísané na účet Registrovaného účastníka. V tom prípade 

ihneď ako je to možné, informuje Registrovaný účastník Alokačnú platformu 

o charaktere sporu a spornej čiastke a v každom prípade do pätnástich (15) 

Pracovných dní po dátume vystavenia faktúry alebo dobropisu doporučeným listom a 

emailom. Po skončení tohto obdobia sa bude mať za to, že Registrovaný účastník 

faktúru akceptoval. 

2. Ak nie sú Registrovaný účastník a Alokačná platforma schopní vyriešiť rozdiel do 

desiatich (10) Pracovných dní po oznámení, platí postup na riešenie sporov v súlade s 

článkom 48. 

3. Spor žiadnym spôsobom nezbavuje Zmluvnú stranu povinnosti zaplatiť dlžné čiastky, 

ako sa uvádza v článku 43. 

4. Ak sa na základe postupu na riešenie sporov uvedenom v článku 48 dohodne alebo 

určí, že čiastka, ktorú zaplatil alebo prijal Registrovaný účastník, nebola riadne 

vyplatiteľná, platí tento proces: 

a) Alokačná platforma refunduje Registrovanému účastníkovi akúkoľvek čiastku 

vrátane úrokov, ktorá sa vypočíta v súlade s článkom 41, ak bola čiastka zaplatená 

Registrovaným účastníkom v súlade s článkom 43 vyššia alebo ak bola čiastka 

zaplatená Alokačnou platformou nižšia než dlžná čiastka. Alokačná platforma 

realizuje platbu na bankový účet, ktorý na toto odškodnenie uvedie Registrovaný 

účastník v súlade s článkom 8. 

b) Registrovaný účastník zaplatí Alokačnej platforme akúkoľvek čiastku vrátane 

úrokov, ktorá sa vypočíta v súlade s článkom 41, ak bola čiastka zaplatená 

Registrovaným účastníkom v súlade s článkom 43 nižšia než dlžná čiastka. 

Registrovaný účastník realizuje platbu podľa postupu uvedeného v článku 43. 

5. Úrok vyplatený v prípade platby podľa odseku 4 tohto článku platí od prvého (1.) dňa 

od dátumu splatnosti platby do dátumu refundácie spornej čiastky a vzťahuje sa aj na 

všetky dane a odvody požadované zo zákona. 

 

Článok 45 

Oneskorená platba a incident v oblasti platieb 
 

1. Ak Registrovaný účastník neuhradil faktúru v plnej výške do dátumu splatnosti 

uvedeného na faktúre, informuje Alokačná platforma Registrovaného účastníka, že 

bude zaregistrovaný incident v oblasti platieb, ak nebude príslušná čiastka vrátane 

použiteľných splatných úrokov prijatá do troch (3) Pracovných dní od odoslania 

oznámenia. Ak nebude do uvedeného termínu zrealizovaná žiadna platba, informuje 

Alokačná platforma Registrovaného účastníka o registrácii incidentu v oblasti platieb. 

2. Alokačná platforma môže v prípade registrovaného incidentu v oblasti platieb v súlade 

s článkami 49 a 50 Zmluvu o účasti pozastaviť alebo ukončiť. 
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3. V prípade oneskorenej platby alebo refundácie zaplatia Zmluvné strany úroky z dlžnej 

čiastky do dátumu zrealizovania platby. Úroky sa rovnajú najvyššej čiastke z: 

a) paušálnej sadzby vo výške 100 €; alebo 

b) v súlade s článkom 5 smernice 2011/7/EÚ, ôsmich (8) percentuálnych bodov ročne 

nad referenčnú úrokovú sadzbu oficiálne zverejnenú vnútroštátnymi orgánmi štátu, 

v ktorom sa Alokačná platforma nachádza a zaokrúhlenú na najbližší 

polpercentuálny bod. 

 

 

KAPITOLA 8 

Rôzne 
 

Článok 46 

Trvanie a zmena a doplnenie pravidiel Tieňovej aukcie 
 

1. Pravidlá tieňového prideľovania platia na dobu neurčitú a podliehajú zmene a doplneniu 

v súlade s článkom 9, odsek 13 nariadenia (EÚ) 2015/1222 alebo použiteľným 

vnútroštátnym regulačným režimom. Alokačná platforma zverejní zmenené a doplnené 

Pravidlá tieňového prideľovania a pošle Registrovaným účastníkom oznámenie o 

zmene a doplnení. 

2. Zmena a doplnenie platí k dátumu a času uvedenému v oznámení o zmene a doplnení, 

ale nie skôr než tridsať (30) kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o zmene a 

doplnení Registrovaným účastníkom zo strany Alokačnej platformy. 

3. Pokiaľ Alokačná platforma výslovne nestanoví inak, budú sa zmenenými a doplnenými 

Pravidlami tieňového prideľovania riadiť všetky práva a povinnosti súvisiace s týmito 

Pravidlami tieňového prideľovania vrátane práv a povinností získaných pred dátumom 

zmeny a doplnenia, ale s dátumom dodania po nadobudnutí účinnosti takej zmeny a 

doplnenia. 

4. Akákoľvek zmena a doplnenie týchto Pravidiel tieňového prideľovania sa automaticky 

vzťahuje na platnú Zmluvu o účasti medzi Alokačnou platformou a Registrovaným 

účastníkom bez potreby toho, aby Registrovaný účastník podpísal novú Zmluvu 

o účasti, čím však nie je dotknuté právo Registrovaného účastníka žiadať o ukončenie 

svojej Zmluvy o účasti v súlade s článkom 50.  Účasťou na Tieňovej aukcii po tom, ako 

bol Registrovaný účastník informovaný o zmenách a/alebo úpravách Pravidiel 

tieňového prideľovania a po nadobudnutí platnosti týchto zmien a/alebo úprav Pravidiel 

tieňového prideľovania, sa má za to, že Registrovaný účastník akceptoval zmenenú, t. 

j. platnú a účinnú verziu Pravidiel tieňového prideľovania. 

5. Pravidlá Tieňového prideľovania sú navyše predmetom pravidelnej kontroly, ktorú 

vykoná Alokačná platforma a príslušní PPS minimálne každé dva roky so zapojením 

Registrovaných účastníkov. Táto kontrola s dvojročnou frekvenciou nemá navyše vplyv 

na kompetenciu Národných regulačných orgánov kedykoľvek požiadať o zmeny a 

doplnenia Pravidiel tieňového prideľovania v súlade s existujúcou legislatívou. 
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6. Tieto Pravidlá tieňového prideľovania podliehajú legislatíve, ktorá prevláda v čase 

nadobudnutia ich účinnosti. V prípade zmeny v legislatíve alebo zmeny akéhokoľvek 

opatrenia zo strany kompetentných orgánov na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni 

Európskej únie, ktorá má vplyv na tieto Pravidlá tieňového prideľovania, následne, bez 

ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto Pravidiel tieňového prideľovania, dôjde k 

primeranej zmene a doplneniu Pravidiel tieňového prideľovania a k ich zmene a 

doplneniu v súlade s článkom 9, odsekom 13 Nariadenia (EÚ) 2015/ 1222 alebo 

použiteľným vnútroštátnym regulačným režimom. 

 

Článok 47 

Zodpovednosť 
 

1. Alokačná platforma a Registrovaní účastníci nesú výhradnú zodpovednosť za plnenie 

akéhokoľvek záväzku, ku ktorému sa zaviažu alebo ktorému podliehajú a ktorý vyplýva 

z Pravidiel tieňového prideľovania a Zmluvy o účasti alebo s nimi súvisí. 

2. Na základe akýchkoľvek ďalších ustanovení týchto Pravidiel tieňového prideľovania 

zodpovedá Alokačná platforma iba za škody spôsobené: 

a) podvodom, hrubým zanedbaním alebo úmyselným neplnením. 

b) úmrtím alebo ublížením na zdraví vyplývajúcim z jej zanedbania alebo zo 

zanedbania jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov. 

3. Registrovaný účastník odškodní Alokačnú platformu a jej úradníkov, zamestnancov 

a zástupcov za všetky možné straty alebo zodpovednosť (vrátane súdnych poplatkov) 

súvisiacu so škodou, ktorú spôsobil, ktorú môže ktorýkoľvek z nich utrpieť alebo si 

privodiť z dôvodu akéhokoľvek nároku vzneseného treťou stranou kvôli všetkým 

možným stratám (priamym alebo nepriamym), ktoré utrpel poškodený alebo ktorýkoľvek 

z úradníkov, zástupcov, subdodávateľov alebo zamestnancov poškodeného v súvislosti 

s týmito Pravidlami tieňového prideľovania. 

4. Alokačná platforma a každý Registrovaný účastník uznáva a súhlasí, že využije výhodu 

vyplývajúcu z odseku 3 tohto článku pre seba a ako splnomocnenec a poverená osoba 

pre svojich úradníkov, zamestnancov a zástupcov. 

5. Registrovaný účastník nesie výhradnú zodpovednosť za svoju účasť na Tieňových 

aukciách, najmä však za nasledovné prípady: 

a) včasné doručenie Ponúk od Registrovaného účastníka; 

b) technické zlyhanie informačného systému na strane Registrovaného účastníka, 

ktoré bráni komunikácii prostredníctvom predpovedaných kanálov podľa týchto 

Pravidiel tieňového prideľovania. 

6. V prípade kompenzácie za krátenie z dôvodu Vyššej moci alebo núdzovej situácie v 

súlade s článkami 38 a 39 nemajú Registrovaní účastníci právo na inú kompenzáciu, 

než je kompenzácia opísaná v týchto Pravidlách tieňového prideľovania. 

7. Registrovaný účastník zodpovedá za akékoľvek sankcie, penále alebo poplatky, ktoré 

môžu finančné orgány uložiť Alokačnej platforme za nesprávny daňový režim z dôvodu 

nesprávnych alebo neúplných informácií poskytnutých Registrovaným účastníkom. 
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8. Tento článok zostáva v platnosti aj po ukončení Zmluvy o účasti Registrovaného 

účastníka. 

 

Článok 48 

Riešenie sporov 

1. Bez vplyvu na odseky 6 a 8 tohto článku v prípade sporu sa budú Alokačná platforma 

a Registrovaný účastník snažiť vyriešiť spor zmierom prostredníctvom vzájomnej 

konzultácie v súlade s odsekom 2.  Na tento účel pošle Zmluvná strana, ktorá vznáša 

spor, oznámenie druhej zmluvnej strane s uvedením: 

a) existencie Zmluvy o účasti medzi Zmluvnými stranami; 

b) dôvodu sporu; a 

c) návrhu budúceho stretnutia, či už fyzického alebo nie fyzického, s cieľom vyriešiť 

spor zmierom. 

2. Zmluvné strany sa stretnú do dvadsiatich (20) Pracovných dní po oznámení udalosti 

a hľadaní riešenia sporu. V prípade nedosiahnutia dohody alebo v prípade nedoručenia 

žiadnej odpovede do tridsiatich (30) Pracovných dní od dátumu vyššie uvedeného 

oznámenia, môže hociktorá Zmluvná strana postúpiť záležitosť vyššiemu manažmentu 

Zmluvných strán na vyriešenie sporu v súlade s odsekom 3. 

3. Vysokopostavený zástupca Alokačnej platformy a vysokopostavený zástupca 

Registrovaného účastníka s právomocou riešiť spor sa stretnú do dvadsiatich (20) 

Pracovných dní od žiadosti o stretnutie a riešenie sporu. Ak títo zástupcovia nevyriešia 

spor do dvadsiatich (20) Pracovných dní od stretnutia alebo v takom dlhšom termíne, 

na ktorom sa dohodnú, bude spor riešený prostredníctvom rozhodcovského konania v 

súlade s odsekom 4. 

4. Ak je spor riešený v rozhodcovskom konaní v súlade s odsekom 3, môže buď Alokačná 

platforma alebo Registrovaný účastník informovať druhú stranu o charaktere sporu 

a o riešení sporu v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené 

podľa Pravidiel rozhodcovského konania Obchodnej komory (ICC). Rozhodcovské 

konanie povedie jeden (1) rozhodca, ktorý bude nominovaný na základe dohody 

Zmluvných strán, pokiaľ jedna Zmluvná strana nežiada o menovanie troch (3) 

rozhodcov. V prípade jedného (1) rozhodcu sa Zmluvné strany dohodnú na nominácii 

rozhodcu do dvoch (2) mesiacov od oznámenia predloženého Zmluvnou stranou 

vzťahujúceho sa na riešenie sporu v rozhodcovskom konaní. V prípade nedosiahnutia 

dohody vymenuje rozhodcu súd ICC. V prípade troch (3) rozhodcov nominuje 

poškodený jedného (1) rozhodcu a odporca nominuje jedného (1) rozhodcu. 

Rozhodcovia, ktorých nominuje každá Zmluvná strana, následne nominujú predsedu 

rozhodcovského tribunálu do troch (3) Pracovných dní od potvrdenia menovania 

druhého rozhodcu odporcom. Ak sa rozhodcovia, ktorých nominovala každá Zmluvná 

strana, nemôžu dohodnúť na vymenovaní predsedu, vymenuje predsedu Súd ICC. 

Rozhodcovské konanie sa uskutoční v mieste sídla Alokačnej platformy, pokiaľ Zmluva 

o účasti nedefinuje inak a v súlade s rozhodným právom týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania, pričom jazykom rozhodcovského konania bude anglický jazyk. Neplatia 

ustanovenia o núdzovom rozhodcovi podľa Pravidiel rozhodcovského konania 

Obchodnej komory, ale platia predbežné alebo zakazujúce opatrenia na odbremenenie 

podľa rozhodného práva. 
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5. Rozhodcovské výroky sú konečné a záväzné pre Alokačnú platformu a príslušného 

Registrovaného účastníka od dátumu ich vydania. Alokačná platforma a Registrovaný 

účastník okamžite vykonajú akýkoľvek výrok rozhodcu v súvislosti s akýmkoľvek 

sporom a každý z nich sa vzdáva svojho práva na akúkoľvek formu odvolania alebo 

regresné právo pred súdom alebo iným súdnym orgánom v tej miere, v akej je možné 

také vzdanie sa platne uskutočniť. 

6. Bez ohľadu na odseky 3 a 4 tohto článku sa Zmluvné strany môžu spoločne dohodnúť 

na použití súdneho konania namiesto rozhodcovského konania na vyriešenie sporu 

súvisiaceho s týmito Pravidlami tieňového prideľovania. 

7. V prípadoch oneskorenej platby a bez ohľadu na článok 45 a odseky 1 až 4 tohto článku 

môže Zmluvná strana vzniesť súdnu žalobu voči druhej Zmluvnej strane na akúkoľvek 

dlžnú čiastku vyplývajúcu z týchto Pravidiel tieňového prideľovania alebo s nimi 

súvisiacu, neuhradenú dlhšie než dvadsať (20) Pracovných dní po dátume splatnosti 

takých čiastok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že konanie uvedené v odseku 6 alebo odseku 7 je možné 

predložiť akémukoľvek príslušnému súdu na rozhodnutie o takomto nároku. 

Registrovaný účastník sa neodvolateľne vzdáva akejkoľvek námietky, ktorú môže mať 

teraz alebo následne vzhľadom na miesto takého konania pred akýmkoľvek 

kompetentným súdom a vzhľadom na akúkoľvek žalobu vyplývajúcu z akéhokoľvek 

takého konania, ktorá bola prednesená pred nevyhovujúcim fórom. 

9. Bez ohľadu na akýkoľvek odkaz na vyriešenie zmierom, expertom alebo 

v rozhodcovskom konaní podľa tohto článku, pokračujú Alokačná platforma a 

Registrovaný účastník vo vykonávaní svojich príslušných povinností v súlade s týmito 

Pravidlami tieňového prideľovania a Zmluvou o účasti Registrovaného účastníka. 

10. Tento článok zostáva v platnosti aj po ukončení Zmluvy o účasti Registrovaného 

účastníka. 

 

Článok 49 

Pozastavenie Zmluvy o účasti 
 

1. Alokačná platforma môže prostredníctvom oznámenia Registrovanému účastníkovi 

dočasne pozastaviť práva Registrovaného účastníka v súvislosti s týmito Pravidlami 

tieňového prideľovania s okamžitým účinkom, ak Registrovaný účastník vážne poruší 

povinnosť súvisiacu s týmito Pravidlami prideľovania, čo môže mať významný vplyv na 

Alokačnú platformu nasledovne: 

a) ak Registrovaný účastník nezaplatí akúkoľvek riadne splatnú a dlžnú čiastku 

Alokačnej platforme v súlade s článkom 45; 

b) akékoľvek porušenie s možným významným finančným dopadom na Alokačnú 

platformu; 

c) Alokačná platforma má primerané dôvody na to, aby verila, že Registrovaný 

účastník už nedodržiava jednu alebo viacero akýchkoľvek iných podmienok účasti 

na Tieňových aukciách podľa týchto Pravidiel tieňového prideľovania, pokiaľ 

neplatí ukončenie v súlade s článkom 50. 
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2. V akomkoľvek prípade menej závažného porušenia týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania, ako je najmä neoznámenie zmeny predložených informácií v súlade s 

článkom 8 zo strany Registrovaného účastníka, môže Alokačná platforma informovať 

Registrovaného účastníka prostredníctvom oznámenia poslaného Registrovanému 

účastníkovi, že jeho práva týkajúce sa týchto Pravidiel tieňového prideľovania je možné 

pozastaviť, pokiaľ Registrovaný účastník nenapraví dôvody pozastavenia v časovom 

období uvedenom v oznámení. Pozastavenie nadobúda účinnosť po uplynutí obdobia 

určeného na nápravu, v ktorom ale k náprave nedošlo. Po nadobudnutí účinnosti 

pozastavenia v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku sa už nesmie suspendovaný 

Registrovaný účastník zúčastňovať na Tieňovej aukcii, a pokiaľ nebude platba za 

Prenosové právo uhradená v plnej výške suspendovaným Registrovaným účastníkom, 

nemá suspendovaný Registrovaný účastník právo používať Prenosové práva podľa 

KAPITOLY 4. 

3. Alokačná platforma môže kedykoľvek stiahnuť oznámenie v súlade s odsekmi 1 alebo 

2 tohto článku. Po poskytnutí oznámenia v súlade s odsekmi 1 alebo 2 tohto článku 

môže Alokačná platforma kedykoľvek poskytnúť ďalšie alebo iné oznámenie týkajúce 

sa rovnakej alebo odlišnej udalosti pozastavenia. 

4. Keď Registrovaný účastník splnil alebo napravil udalosť pozastavenia, ako sa uvádza 

v jemu adresovanom oznámení od Alokačnej platformy, Alokačná platforma, hneď ako 

je to primerane možné, obnoví práva Registrovaného účastníka vo vzťahu k používaniu 

jeho pridelených Prenosových práv a jeho schopnosti zúčastniť sa na Tieňových 

aukciách písomným oznámením Registrovanému účastníkovi. Od dátumu účinnosti 

obnovenia môžu byť Prenosové práva pridelené pred pozastavením a ktoré ostali 

nevyužité nominované a Registrovaný účastník sa môže zúčastňovať na Tieňových 

aukciách. 

5. Ak Alokačná platforma informuje Registrovaného účastníka v súlade s odsekom 1 alebo 

2 tohto článku, také oznámenie o pozastavení nezbavuje Registrovaného účastníka 

jeho platobných záväzkov v súlade s KAPITOLOU 7, vrátane jeho platobných záväzkov 

týkajúcich sa Prenosových práv, v súvislosti s ktorými stratí Registrovaný účastník 

právo používania v súlade s odsekom 2. 

 

Článok 50 

Ukončenie Zmluvy o účasti 
 

1. Registrovaný účastník môže kedykoľvek požiadať Alokačnú platformu o ukončenie 

Zmluvy o účasti, ktorej je Registrovaný účastník Zmluvnou stranou. Ukončenie 

nadobudne účinnosť tridsať (30) Pracovných dní po prijatí žiadosti o ukončenie 

Alokačnou platformou a v prípade úhrady všetkých neuhradených platieb. 

2. Registrovaný účastník môže ukončiť Zmluvu o účasti, ktorej je Registrovaný účastník 

Zmluvnou stranou, z dobrého dôvodu, keď Alokačná platforma vážne porušila 

povinnosť súvisiacu s týmito Pravidlami tieňového prideľovania alebo Zmluvu o účasti 

v týchto prípadoch: 

a) keď Alokačná platforma opakovane nezaplatí Registrovanému účastníkovi žiadnu 

riadne splatnú a dlžnú čiastku s významným finančným dopadom; 
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b) v prípade významného porušenia povinností zachovávať dôvernosť v súlade s 

článkom 53 

Registrovaný účastník pošle Alokačnej platforme oznámenie s uvedením dôvodu 

ukončenia a s poskytnutím dvadsiatich (20) Pracovných dní Alokačnej platforme na 

nápravu porušenia. Pokiaľ Alokačná platforma nenapraví také porušenie do vyššie 

uvedeného termínu, ukončenie nadobudne účinnosť okamžite po uplynutí takého 

termínu. Držiteľ Prenosových práv, ktorého Zmluva o účasti je podľa tohto odseku 

ukončená, nemá žiadnu povinnosť zaplatiť zvyšné splátky za Prenosové práva a má 

právo na refundáciu v rozsahu, v akom každá splátka zahŕňa čiastku za používanie po 

dátume ukončenia, ktorá bude vypočítaná na pomernom základe od nadobudnutia 

účinnosti dátumu ukončenia. 

3. Ak nastanú akékoľvek dôvody ukončenia uvedené v odseku 4 vo vzťahu k 

Registrovanému účastníkovi, môže Alokačná platforma prostredníctvom oznámenia 

Registrovanému účastníkovi ukončiť Zmluvu o účasti vrátane práv Registrovaného 

účastníka súvisiacich s týmito Pravidlami tieňového prideľovania. Ukončenie v súlade 

s týmto odsekom nadobúda účinnosť od času oznámenia alebo v akýkoľvek neskorší 

v ňom uvedený čas. Registrovaný účastník nesmie neskôr uzavrieť Zmluvu o účasti s 

Alokačnou platformou, pokiaľ ďalej neexistujú okolnosti ukončenia alebo neexistujú 

dostatočné záruky, že nemôže opäť dôjsť k porušeniu. 

4. Udalosti ukončenia uvedené v odseku 3 sú: 

a) v prípade pozastavenia práv Registrovaného účastníka na dlhšie než tridsať (30) 

Pracovných dní; 

b) ak sa Registrovaný účastník nekvalifikuje na účasť na Tieňovej aukcii v súlade s 

článkom 13; 

c) ak Registrovaný účastník opakovane porušuje tieto Pravidlá tieňového 

prideľovania alebo Zmluvu o účasti bez ohľadu na to, či také porušenie môže byť 

napravené alebo nie; 

d) ak kompetentný orgán (i) určí, že Registrovaný účastník zneužil právomoc alebo 

spáchal podvodný čin a (ii) požiada Alokačnú platformu o ukončenie Zmluvy 

o účasti, ktorej je taký Registrovaný účastník Zmluvnou stranou alebo (iii) súhlasí, 

že Alokačná platforma má primerané dôvody veriť, že Registrovaný účastník 

zneužil právomoc alebo spáchal podvodný čin účasťou na Tieňových aukciách; 

alebo 

e) ak Registrovaný účastník prijal akékoľvek opatrenie, ktoré môže viesť 

k poškodeniu alebo zníženiu účinnosti Aukčného nástroja (pričom sa má za to, že 

také opatrenie bolo prijaté v prípade akéhokoľvek správania, ktoré je možné 

prispôsobiť na útok na informačný systém, ako je najmä odopretie služby, spam, 

vírus, brutálna sila, útok trójskeho koňa). 

5. Po nadobudnutí účinnosti ukončenia v súlade s odsekmi 1 až 3 tohto článku a odvtedy 

sa nesmie Registrovaný účastník už zúčastňovať na Tieňovej aukcii. KAPITOLA 4 sa 

na také získané Prenosové práva nevzťahuje. Na zabránenie pochybnostiam môže 

Alokačná platforma ponúknuť Prenosové práva, ktoré nesmie Registrovaný účastník 

používať v dôsledku ukončenia, v následných Aukciách. 

6. Pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak, ukončenie Zmluvy o účasti nemá vplyv na 

žiadne práva a povinnosti v súlade so Zmluvou o účasti a týmito Pravidlami tieňového 
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prideľovania a v súvislosti s nimi, ktoré vznikli pred takýmto ukončením. Preto 

akýkoľvek Registrovaný účastník, ktorého Zmluva o účasti je ukončená, nesie naďalej 

zodpovednosť podľa Pravidiel tieňového prideľovania vzhľadom na všetky také práva 

a zodpovednosti. Tento odsek platí bez vplyvu na ostatné opravné prostriedky, ktoré 

má Alokačná platforma v súlade s týmito Pravidlami tieňového prideľovania k dispozícii. 

 

Článok 51 

Vyššia moc 
 

1. Alokačná platforma alebo Registrovaný účastník, ktorý sa dovoláva Vyššej moci, 

okamžite pošle druhej Zmluvnej strane oznámenie o charaktere Vyššej moci a o jej 

pravdepodobnom trvaní a bude s primeranou frekvenciou naďalej podávať správy 

o tejto skutočnosti počas obdobia trvania Vyššej moci. Zmluvná strana dovolávajúca sa 

Vyššej moci prijme všetky možné opatrenia na obmedzenie dôsledkov Vyššej moci. 

2. Záväzky, povinnosti a práva Zmluvnej strany dotknuté zásahom Vyššej moci budú od 

vzniku takejto udalosti pozastavené, s výnimkou ustanovení o dôvernosti podľa článku 

53. 

3. Pozastavenie v súlade s odsekom 2 podlieha: 

a) pozastaveniu, ktoré nemá väčší rozsah a nemá dlhšie trvanie, než aké si vyžaduje 

Vyššia moc; 

b) pozastaveniu, ktoré platí iba na taký čas, v ktorom Zmluvná strana dovolávajúca 

sa Vyššej moci prijme primerané opatrenia na nápravu svojej neschopnosti plniť. 

4. Dôsledky udalosti Vyššej moci, ktoré nepodliehajú žiadnej diskusii alebo súdnemu 

sporu medzi Alokačnou platformou a Registrovaným účastníkom, sú: 

a) Zmluvná strana dovolávajúca sa Vyššej moci nenesie zodpovednosť za vyplatenie 

kompenzácie za akúkoľvek utrpenú škodu v dôsledku neplnenia alebo 

čiastočného plnenia všetkých povinností alebo akýchkoľvek z jej povinností počas 

trvania Vyššej moci, a keď je také neplnenie alebo čiastočné plnenie spôsobené 

priamo Vyššou mocou; 

b) získané Prenosové práva, ktoré boli úplne splatené a ktoré podliehajú Vyššej moci, 

sú refundované počas trvania Vyššej moci v súlade s akoukoľvek platnou 

legislatívou a týmito Pravidlami tieňového prideľovania; a 

c) ak je držiteľ Prenosových práv zmluvnou stranou, ktorá si uplatňuje nárok z dôvodu 

udalosti Vyššej moci, môže Alokačná platforma, pre svoj vlastný prospech, 

opätovne prideliť Prenosové práva držiteľa následným Aukciám a počas trvania 

udalosti Vyššej moci. 

5. Ak Vyššia moc trvá dlhšie než šesť (6) mesiacov, môže Alokačná platforma alebo každý 

Registrovaný účastník, prostredníctvom oznámenia druhej strane kedykoľvek počas 

trvania Vyššej moci po uvedenej dobe, jednostranne ukončiť Zmluvu o účasti. 

Ukončenie nadobudne účinnosť desať (10) Pracovných dní po oznámení alebo 

k akémukoľvek neskoršiemu dátumu uvedenému v oznámení. Držiteľ Prenosových 

práv, ktorého Zmluva o účasti je podľa tohto odseku ukončená, nemá žiadnu povinnosť 

zaplatiť zvyšné splátky za Prenosové práva a má právo na refundáciu v rozsahu, 
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v akom každá splátka zahŕňa čiastku za používanie po dátume ukončenia, ktorá bude 

vypočítaná na pomernom základe od nadobudnutia účinnosti dátumu ukončenia. 

 

Článok 52 

Oznámenia 
 

1. Akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia v súlade s týmito Pravidlami tieňového 

prideľovania alebo v súvislosti s nimi bude v anglickom jazyku. 

2. Pokiaľ nie je v týchto Pravidlách tieňového prideľovania výslovne uvedené inak, budú 

všetky oznámenia alebo iná komunikácia vykonaná v písomnej forme a bude zasielaná 

elektronickými prostriedkami, ako Alokačná platforma definuje na svojej internetovej 

stránke a označená k rukám zástupcu druhej Zmluvnej strany, ako sa uvádza  v Zmluve 

o účasti alebo ako priebežne oznamuje Registrovaný účastník v súlade s článkom 8. 

3. Všetky oznámenia alebo iná komunikácia bude realizovaná listom doručeným 

vlastnoručne s potvrdením prijatia alebo bude poslaná doporučeným listom alebo 

kuriérom v týchto prípadoch: 

a) uzavretie Zmluvy o účasti v súlade s článkom 6; a 

b) pozastavenie a ukončenie v súlade s článkom 49 a článkom 50. 

4. Všetky oznámenia alebo iná komunikácia sa bude považovať za prijatú: 

a) v prípade vlastnoručného doručenia s potvrdením prijatia; alebo 

b) v prípade doporučeného doručenia s potvrdením v deň po dátume doporučeného 

doručenia; alebo 

c) v prípade emailu pri doručení druhej zmluvnej strane, ale iba ak Zmluvná strana, 

ktorá email odosiela, požaduje potvrdenie o prijatí a získa ho. 

5. V prípade prijatia oznámenia alebo inej komunikácie mimo bežnej Pracovnej doby 

v Pracovný deň, sa má za to, že bola prijatá pri otvorení obchodovania v nasledujúci 

Pracovný deň. 

 

Článok 53 

Dôvernosť 
 

1. Zmluva o účasti a akékoľvek ďalšie vymieňané informácie týkajúce sa jej prípravy a 

žiadosti účastníka trhu sa budú pokladať za dôverné. 

2. Podľa odseku 3  tohto článku zachová Alokačná platforma a každý Registrovaný 

účastník, ktorý je príjemcom dôverných informácií vo vzťahu k týmto Pravidlám 

tieňového prideľovania, dôvernosť o takých informáciách a ani priamo, ani nepriamo 

neprezradí, nepodá správu, nezverejní, neposkytne, neprevedie, ani nepoužije žiadnu 

časť dôverných informácií inak než na účel, na ktorý boli poskytnuté. 

3. Bez ohľadu na odsek 2 tohto článku môže Alokačná platforma alebo Registrovaný 

účastník poskytnúť dôverné informácie poskytujúcej Zmluvnej strany tretej strane na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu tejto Zmluvnej strany a za podmienky, 

že prijímajúca Zmluvná strana poskytla ubezpečenie, že takáto tretia strana je viazaná 
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rovnakými povinnosťami zachovávať dôvernosť,  aké sú stanovené týmito Pravidlami 

prideľovania, priamo vymáhateľnými druhou Zmluvnou stranou. 

4. Bez ohľadu na odsek 2 tohto článku môže Alokačná platforma alebo Registrovaný 

účastník poskytnúť dôverné informácie poskytujúcej Zmluvnej strany: 

a) v rozsahu výslovne povolenom alebo zamýšľanom Pravidlami tieňového 

prideľovania; 

b) akejkoľvek osobe, ktorá je jedným z riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, agentov, 

poradcov alebo poisťovateľov príjemcu a ktorá potrebuje poznať dôverné 

informácie v súvislosti s týmito Pravidlami tieňového prideľovania; ak sa tak 

vyžaduje na zabezpečenie súladu s použiteľnou vnútroštátnou alebo EÚ 

legislatívou alebo akýmikoľvek inými relevantnými domácimi administratívnymi 

opatreniami, ako sú sieťové predpisy; 

c) pokiaľ sa tak požaduje na dodržanie súladu s použiteľnou vnútroštátnou alebo EÚ 

legislatívou, ako je NARIADENIE (EÚ) č. 1227/2011 a NARIADENIE (EÚ) č. 

543/2013 alebo akékoľvek iné relevantné domáce administratívne opatrenia ako 

sú sieťové predpisy; 

d) pokiaľ to požaduje súd, rozhodca alebo administratívny tribunál alebo expert počas 

konania, ktorého príjemca je Zmluvnou stranou; 

e) ako to požadujú príslušní PPS na náležité plnenie svojho poslania a povinností 

podľa použiteľných zákonov a týchto Pravidiel tieňového prideľovania nimi samými 

alebo prostredníctvom agentov alebo poradcov; alebo 

f) pokiaľ sa tak požaduje na získanie preclení alebo súhlasov od kompetentného 

úradu. 

5. Navyše povinnosti vyplývajúce z tohto článku neplatia: 

a) ak je Zmluvná strana, ktorá dostáva informácie, schopná dokázať, že v čase 

poskytnutia boli také informácie už verejne dostupné; 

b) ak prijímajúca Zmluvná strana poskytne dôkaz, že od času zverejnenia boli 

uvedené informácie právne prijaté od tretej strany alebo sa stali verejne 

dostupnými; 

c) pre dôverné informácie komunikované podľa právnych a regulačných ustanovení 

v integrovanej forme, z ktorej nie je možné odvodiť žiadnu položku informácií 

špecifických pre účastníka trhu; 

d) pre informácie, ktorých zverejnenie je výslovne poskytnuté podľa aktuálnych 

Pravidiel tieňového prideľovania. 

6. Povinnosti zachovávať dôvernosť v tomto článku ostanú platné počas obdobia piatich 

(5) rokov po ukončení Zmluvy o účasti Registrovaného účastníka. 

7. Podpis Zmluvy o účasti a výmena dôverných informácií nepriznávajú žiadne práva na 

patenty, poznatky alebo akúkoľvek inú formu duševného vlastníctva týkajúcu sa 

informácií alebo nástrojov sprístupnených jednou Zmluvnou stranou alebo poslaných 

jednou Zmluvnou stranou druhej v súlade s podmienkami uvedenými v týchto 

Pravidlách tieňového prideľovania. 
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Článok 54 

Postúpenie a subkontrahovanie 
 

1. Alokačná platforma môže postúpiť, cedovať alebo inak previesť akékoľvek zo svojich 

práv alebo povinností podľa Zmluvy o účasti alebo týchto Pravidiel prideľovania inej 

Alokačnej platforme. Alokačná platforma čím skôr informuje Registrovaných účastníkov 

o zmene prostredníctvom emailu s potvrdením prijatia a v každom prípade minimálne 

desať (10) Pracovných dní pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny. 

2. Registrovaný účastník nesmie postúpiť, cedovať alebo inak previesť žiadne zo svojich 

práv alebo povinností podľa Zmluvy o účasti alebo týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania bez predchádzajúceho písomného súhlasu Alokačnej platformy. 

3. Nič v tomto článku nebráni Alokačnej platforme alebo Registrovanému účastníkovi 

uzavrieť subdodávateľskú zmluvu týkajúcu sa týchto Pravidiel tieňového prideľovania.   

Uzavretie subdodávateľskej zmluvy Registrovaným účastníkom nezbavuje 

Registrovaného účastníka žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti podľa jeho Zmluvy o 

účasti alebo týchto Pravidiel tieňového prideľovania. Uzavretie subdodávateľskej 

zmluvy Registrovaným účastníkom nezbavuje Registrovaného účastníka žiadnej 

povinnosti alebo zodpovednosti podľa týchto Pravidiel prideľovania. 

 

Článok 55 

Rozhodné právo 

Tieto Pravidlá tieňového prideľovania sa riadia a vykladajú vo všetkých ohľadoch podľa 

zákona lokality sídla Alokačnej platformy, pokiaľ Zmluva o účasti výslovne neuvádza inak. 

 

Článok 56 

Jazyk 

Použiteľným jazykom týchto Pravidiel tieňového prideľovania je anglický jazyk. Na 

zabránenie pochybnostiam, ak PPS potrebujú preklad týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania do svojho národného jazyka, v prípade nezrovnalostí medzi verziou v anglickom 

jazyku zverejnenou Alokačnou platformou a akoukoľvek verziou v inom jazyku, platí verzia 

v anglickom jazyku zverejnená Alokačnou platformou. 

 

Článok 57 

Duševné vlastníctvo 

Žiadna Zmluvná strana nezíska v súvislosti s týmito Pravidlami tieňového prideľovania 

žiadne právo, vlastnícky nárok, licenciu alebo podiel na žiadnych právach duševného 

vlastníctva druhej Zmluvnej strany. 

 

Článok 58 

Vzťah Zmluvných strán 
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1. Vzťah Alokačnej platformy a Registrovaného účastníka je vzťah poskytovateľa služieb 

a používateľa služieb v tomto poradí. Ak nie je v týchto Pravidlách prideľovania 

výslovne uvedené inak, nič v obsahu týchto Pravidiel tieňového prideľovania alebo nič 

z toho, čo naznačujú, neznamená, ani sa nemá za to, že znamená, že Alokačná 

platforma alebo Registrovaný účastník sú partnerom, agentom alebo právnym 

zástupcom toho druhého s akýmkoľvek cieľom akéhokoľvek druhu, ani netvorí, ani sa 

nemá za to, že tvorí akékoľvek partnerstvo, zastúpenie alebo trust medzi Zmluvnými 

stranami. 

2. Registrovaný účastník uznáva, že ani Alokačná platforma, ani žiadna osoba konajúca 

v mene Alokačnej platformy alebo s ňou spojená nerobí žiadne vyhlásenia, neposkytuje 

žiadne poradenstvo, ani neposkytuje žiadnu záruku alebo záväzok akéhokoľvek druhu 

vzhľadom na tieto Pravidlá tieňového prideľovania, Zmluvu o účasti alebo zverejnené 

informácie alebo inak vo vzťahu k týmto Pravidlám tieňového prideľovania, Zmluvám 

o účasti a zverejneným informáciám alebo akejkoľvek transakcii alebo dohode 

uvažovanej v týchto Pravidlách tieňového prideľovania, Zmluvách o účasti 

a zverejnených informáciách alebo v súvislosti s vyššie uvedeným, okrem prípadov 

výslovne uvedených v týchto Pravidlách tieňového prideľovania alebo Zmluve o účasti. 

 

Článok 59 

Žiadne práva tretej strany 

Alokačná platforma a každý Registrovaný účastník berie na vedomie a súhlasí, že osoba, 

ktorá nie je zmluvnou stranou Zmluvy o účasti uzatvorenej medzi nimi vrátane akéhokoľvek 

iného účastníka trhu, nemá žiadne práva na vymáhanie týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania alebo Zmluvy o účasti uzatvorenej medzi Alokačnou platformou a daným 

Registrovaným účastníkom. 

 

Článok 60 

Vzdanie sa 

1. Žiadne opomenutie na uplatnenie akéhokoľvek práva, právomoci alebo opravného 

prostriedku podľa zákona alebo podľa týchto Pravidiel tieňového prideľovania alebo 

oneskorenia pri uplatnení akéhokoľvek práva, právomoci alebo opravného prostriedku 

podľa zákona alebo podľa týchto Pravidiel prideľovania nepoškodí také alebo akékoľvek 

iné právo, právomoc alebo opravný prostriedok, ani nebude znamenať vzdanie sa 

takého alebo akéhokoľvek iného práva, právomoci alebo opravného prostriedku. Žiadne 

jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie žiadneho takého práva, právomoci alebo 

opravného prostriedku nevylučuje, ani nepoškodzuje žiadne ich ďalšie alebo budúce 

uplatnenie alebo uplatnenie akéhokoľvek iného práva, právomoci alebo opravného 

prostriedku podľa zákona alebo v súlade s týmito Pravidlami tieňového prideľovania. 

2. Akékoľvek vzdanie sa akéhokoľvek práva, právomoci alebo opravného prostriedku 

v súlade s týmito Pravidlami prideľovania musí mať písomnú formu a môže byť 

poskytnuté podľa akýchkoľvek podmienok, ktoré cedent považuje za vhodné. Pokiaľ nie 

je výslovne uvedené inak, akékoľvek vzdanie sa je účinné iba v prípade a za účelom, 

na ktorý je poskytnuté. 
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Článok 61 

Celá zmluva 

Tieto Pravidlá tieňového prideľovania a Zmluva o účasti obsahujú alebo výslovne odkazujú 

na celú dohodu medzi Alokačnou platformou a každým Registrovaným účastníkom, pokiaľ 

ide o predmet Pravidiel tieňového prideľovania a Zmluvy o účasti, a výslovne vylučuje 

akúkoľvek záruku, podmienku alebo iný záväzok predpokladaný zo zákona alebo na základe 

zvyklostí a nahrádza všetky predchádzajúce  dohody a dojednania medzi Alokačnou 

platformou a každým Registrovaným účastníkom týkajúce sa predmetu Pravidiel tieňového 

prideľovania a Zmluvy o účasti. Alokačná platforma a každý Registrovaný účastník uznáva 

a potvrdzuje, že žiaden z nich nepristupuje k týmto Pravidlám tieňového prideľovania alebo 

k Zmluve o účasti s odvolaním sa na akékoľvek vyhlásenie, záruku alebo iný záväzok (iný 

než podvodne urobený), ktorý sa nie v plnom rozsahu objavuje v podmienkach týchto 

Pravidiel tieňového prideľovania alebo v Zmluve o účasti. 

 

Článok 62 

Výlučné opravné prostriedky 

Práva a opravné prostriedky poskytnuté týmito Pravidlami tieňového prideľovania a Zmluvou 

o účasti Alokačnej platforme a každému Registrovanému účastníkovi sú výlučné a nie 

kumulatívne a v rozsahu povolenom zo zákona vylučujú všetky podstatné (ale nie procesné) 

práva alebo opravné výslovné alebo predpokladané prostriedky zo zákona alebo podľa 

nariadenia a existujú namiesto všetkých podstatných (ale nie procesných) práv alebo 

opravných výslovných alebo predpokladaných prostriedkov zo zákona alebo podľa 

nariadenia vzhľadom na predmet týchto Pravidiel prideľovania a Zmluvy o účasti. Preto sa 

táto Alokačná platforma a každý Registrovaný účastník týmto vzdáva v úplnom možnom 

rozsahu všetkých takých práv a opravných prostriedkov zo zákona alebo podľa nariadenia 

a vzájomne sa zbavujú zodpovednosti voči akýmkoľvek ďalším z nich, svojim úradníkom, 

zamestnancom a agentom v rovnakom rozsahu v súvislosti so všetkými záväzkami, dlhmi, 

zodpovednosťami alebo povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona alebo nariadenia vzhľadom 

na záležitosti riešené v týchto Pravidlách tieňového prideľovania a v Zmluve o účasti 

a zaväzuje sa nevymáhať nič z vyššie uvedeného, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne 

uvedené inak. 

 

Článok 63 

Oddeliteľnosť 

Ak súdy v akejkoľvek jurisdikcii, ktorej podliehajú tieto Pravidlá tieňového prideľovania 

alebo Zmluva o účasti, vyhlásia akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel tieňového 

prideľovania alebo Zmluvy o účasti za neplatné, nevykonateľné alebo nezákonné, alebo ak 

bude akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel tieňového prideľovania alebo Zmluvy o účasti 

podľa rozhodcovského konania alebo nariadenia akéhokoľvek kompetentného orgánu 

vyhlásené za neplatné, nevykonateľné alebo nezákonné, nedotkne sa táto neplatnosť, 

nevykonateľnosť alebo nezákonnosť zvyšných ustanovení týchto Pravidiel prideľovania a 

Zmluvy o účasti, ani nebude na ne vplývať, pričom tieto ostávajú plne platné a účinné bez 

ohľadu na takúto neplatnosť, nevykonateľnosť alebo nezákonnosť. Akákoľvek neplatná, 

protizákonná, nulitná a/alebo nevykonateľná časť(ti) alebo ustanovenie(a) bude nahradená 
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platnou, zákonnou a/alebo vykonateľnou časťou(ami) alebo ustanovením(iami) na 

dosiahnutie plánovaného ekonomického a právneho účinku.“ 

 

 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia 

č. 0082/2022/E-PP zo dňa 06.09.2022. 

 

Odôvodnenie: 

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

„úrad“) bol dňa 30.08.2022 doručený a pod podacím číslom úradu 26910/2022/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 a rozhodnutím 

č. 0075/2022/E-PP zo dňa 29.06.2022 (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 začalo správne konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku. 

 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“). 

 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 5.4 platného prevádzkového poriadku účastníka konania 

vyplynula z aplikačnej praxe, kde bolo vložené v rámci postupu žiadateľa o poskytovanie 

podporných služieb (ďalej len „PpS“) v rámci obsahu formálnej žiadosti v bode 10 nové písmeno 

g), podľa ktorého je potrebné, aby v prípade, že poskytovateľ PpS je pripojený do miestnej 

distribučnej sústavy (ďalej len „MDS“) predložil v rámci formálnej žiadosti okrem súhlasu 

prevádzkovateľa MDS k poskytovaniu PpS aj súhlas od prevádzkovateľa nadradenej regionálnej 

distribučnej sústavy, do ktorej je MDS pripojená. 

 Druhá zmena sa týka aktualizácie znenia Prílohy C Pravidlá tieňových aukcií platného 

prevádzkového poriadku, kde v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z nariadenia Komisie 

(EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie 

preťaženia (ďalej len „nariadenie č. 2015/1222“), bol zmenený v článku 25 Oznámenie 

výsledkov tieňovej aukcie hraničný čas pre zverejnenie výsledkov aukcií z pôvodného času D-1 

14:00 na nový čas D-1 14:20. Taktiež bol spresnený hypertextový odkaz na smerodajnú anglickú 

verziu týchto Pravidiel tieňových aukcií. Uvedené bolo zosúladené aj s rozhodnutím úradu 

č. 0003/2022/E-EU zo dňa 21.03.2022. 



  44 

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. V priebehu správneho konania posúdil 

súlad predloženého návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku s ustanoveniami 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), zákona o regulácii, 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“) a s nariadením č. 2015/1222. 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. 

 Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa Kapitola 5.4 

a Príloha C prevádzkového poriadku nahrádza ich úplným znením, pričom navrhované zmeny sú 

zapracované priamo v texte Kapitoly 5.4 a Prílohy C prevádzkového poriadku. 

 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. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Lepieš 

   riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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


