
 

 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

Číslo: 0084/2022/E-PP V Bratislave dňa 30.09.2022 

Číslo spisu: 5179-2022-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,  rozhodnutia č. 0075/2022/E-PP zo dňa 29.06.2022 a rozhodnutia 

č. 0082/2022/E-PP zo dňa 06.09.2022 o schválení prevádzkového poriadku, takto: 

 

  

Kapitola 5.5 sa v celom pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novou Kapitolou 5.5, ktorá znie: 

 

„5.5 SPÔSOB NÁKUPU JEDNOTLIVÝCH PPS  

1. PPS nakupuje PpS v súlade s Nariadením o vnútornom trhu na obdobie jedného dňa, a to 

maximálne jeden deň pred začiatkom intervalu požadovaného poskytovania disponibility, 
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okrem prípadu, keď Úrad schváli uzatváranie zmlúv (najviac 1 mesiac pred poskytnutím 

disponibility) alebo dlhšie zmluvné obdobie (maximálne na obdobie 12 mesiacov) 

na zaistenie bezpečnosti dodávok alebo zlepšenie hospodárskej efektívnosti. Cieľom 

nákupu je zabezpečiť nevyhnutné množstvo PpS primerané očakávanej prevádzke ES SR.  

2. PPS nakupuje najmä nasledujúce typy PpS v zodpovedajúcich parametroch: 

a) PpS systémového charakteru 

i) primárna regulácia činného výkonu (FCR); 

ii) sekundárna regulácia činného výkonu (aFRR); 

iii) terciárna regulácia činného výkonu 3-minútová (TRV3MIN); 

iv) terciárna regulácia činného výkonu (mFRR); 

b) PpS lokálneho charakteru 

i) Sekundárna regulácia napätia (SRN); 

ii) Štart z tmy (BS); 

c) havarijná výpomoc zo synchrónne pracujúcich sústav. 

3. PpS v skupine podľa bodu 2, písm. a) sú nakupované vo výberových konaniach v týchto 

časových horizontoch: 

a) denný nákup - PpS sú požadované na jednotlivé obchodné hodiny nasledujúceho 

dňa s tým, že cena za službu je cenou, ktorá je vytváraná ponukovými cenami a 

pomerom ponuky a dopytu na tomto trhu, ako aj rešpektovaním maximálnej ceny 

stanovenej Úradom 

b) viacdňový nákup (v prípade schválenia Úradom) - PpS sú požadované na 

obdobie od jedného dňa na maximálne dvanásť mesiacov. Podľa dĺžky obdobia 

a s tým súvisiacim dopytom sa viacdňový nákup delí na: 

i) krátkodobý nákup (v prípade schválenia Úradom) - PpS sú požadované na 

viac ako jeden kalendárny deň a najviac na jeden kalendárny mesiac, pričom 

predmetom dopytu je hodinová dodávka. Konkrétna štruktúra požadovaných 

časových pásiem je špecifikovaná v dokumentácii príslušného výberového 

konania. Ponuky sú vyberané v každom jednotlivom časovom období 

samostatne podľa kriteriálnej ceny stanovenej v kapitole 5.6. 

ii) strednodobý nákup (v prípade schválenia Úradom) - PpS sú požadované na 

obdobie maximálne jedného kalendárneho roka. Predmetom dopytu je pásmová 

dodávka požadovanej služby pre jednotlivé energetické týždne roku (začína 

sobotou 0:00:00 h a končí piatkom 24:00:00 h). Konkrétna štruktúra 

požadovaných časových pásiem je špecifikovaná v dokumentácii príslušného 

výberového konania. Ponuky sú vyberané v každom energetickom týždni a 

časovom období týždňa podľa kriteriálnej ceny stanovenej v kapitole 5.6. 

4. PpS v skupine podľa bodu 2 písm. a) sú nakupované prostredníctvom mechanizmu denných 

výberových konaní s tým, že cena za službu je cenou, ktorá je vytváraná ponukovými cenami 

a pomerom ponuky a dopytu na tomto trhu, ako aj rešpektovaním maximálnej ceny 

stanovenej Úradom. 
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5. Objem PpS dopytovaných prostredníctvom výberových konaní je stanovený zo strany PPS 

vo väzbe na celkový objem potrieb tak, aby bolo zabezpečené pokrytie potrieb pri dosiahnutí 

čo najnižších nákladov. 

6. PpS v skupine podľa bodu 2 písm. b) môžu byť nakupované na základe dlhodobých zmlúv 

s Poskytovateľmi vybranými na základe lokálnych potrieb PpS.  

7. PPS nakupuje typy PpS lokálneho charakteru (sekundárna regulácia napätia a Štart z tmy) 

vo väzbe na štúdiu rozvoja a dlhodobé plány prevádzky PS v časovom horizonte 1 až 10 

rokov. Pretože ide o zmluvy, ktoré sú špecifické pre každý jednotlivý prípad, časový režim 

nákupu a obdobie poskytovania sú stanovené individuálne, s rešpektovaním strednodobých 

a dlhodobých plánov prevádzky zariadení Poskytovateľa a zariadení PS. 

5.5.1 Výberové konanie 

5.5.1.1 Vyhlásenie výberového konania  

1. PPS vyhlasuje výberové konanie prostredníctvom IS PPS.  

2. Pravidlá pre jednotlivé výberové konania a vyhlásenie výberového konania obsahujú najmä: 

i) označenie požadovanej PpS; 

ii) obdobie, na ktoré je služba požadovaná; 

iii) definície špecifických časových úsekov, pre ktoré je služba požadovaná; 

iv) minimálnu veľkosť ponuky požadovanej služby (MW rezervovaného pásma); 

v) cenové podmienky (stanovené cenové limity, štruktúra ponúkanej ceny); 

vi) spôsob a presný formát podania ponuky; 

vii) deň a hodinu uzávierky pre príjem ponúk; 

viii) minimálnu dobu záväznosti ponúk; 

ix) termín a spôsob vyrozumenia o výsledku výberu; 

x) spôsob vyhodnotenia výberového konania a váhové kritériá kriteriálnej funkcie 

výberu; 

xi) postup pri objednávaní PpS; 

xii) maximálny počet ponúk. 

3. PPS zverejní pravidlá na webovom sídle. 

4. Termín uzávierky podávania ponúk je určený s ohľadom na potreby PPS zabezpečiť dané 

služby v potrebnom termíne a je špecifikovaný v pravidlách alebo v informácii o vyhlásení 

výberového konania. 

5.5.2 Denný nákup PpS 

1. Denné výberové konanie je organizované na každú obchodnú hodinu nasledujúceho 

obchodného dňa.  
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2. PPS prijme ponuky, ktoré vyhodnotí a oznámi výsledky do stanoveného termínu. 

3. Denné výberové konanie prebieha elektronicky prostredníctvom IS PPS a v prípade, že nie 

je k dispozícii, prostredníctvom e-mailu. 

4. Denné výberové konanie prebieha podľa pravidiel, ktoré zverejňuje PPS na webovom sídle.  

5. PPS je oprávnený kedykoľvek pred vyhlásením výsledkov denného výberového konania 

zrušiť výberové konanie všetkých typov PpS, alebo konkrétnych PpS. V prípade zrušenia 

denného výberového konania budú o tejto skutočnosti všetci Poskytovatelia upovedomení. 

5.5.3 Viacdňový nákup PpS (v prípade schválenia úradom)  

Viacdňový nákup PpS sa podľa dĺžky obdobia, na ktorú je PpS obstarávaná delí na krátkodobý 

nákup PpS  a strednodobý nákup PpS. 

5.5.3.1 Krátkodobý nákup PpS  (v prípade schválenia úradom)  

1. Krátkodobé výberové konanie je organizované na každú obchodnú hodinu vybraného 

obdobia, minimálne však na dva obchodné dni a maximálne na jeden kalendárny mesiac.  

2. PPS prijme ponuky, ktoré vyhodnotí a oznámi výsledky do stanoveného termínu. 

3. Krátkodobé výberové konanie prebieha elektronicky prostredníctvom IS PPS a v prípade, 

že nie je k dispozícii, prostredníctvom e-mailu. 

4. Krátkodobé výberové konanie prebieha podľa pravidiel, ktoré zverejňuje PPS na webovom 

sídle.  

5. PPS je oprávnený kedykoľvek pred vyhlásením výsledkov krátkodobého výberového 

konania zrušiť výberové konanie všetkých typov PpS, alebo konkrétnych PpS. V prípade 

zrušenia krátkodobého výberového konania budú o tejto skutočnosti všetci Poskytovatelia 

upovedomení. 

5.5.3.2 Strednodobý nákup PpS  (v prípade schválenia úradom)  

1. Strednodobé výberové konanie je organizované na jednotlivé energetické týždne. Minimálne 

časové pásma v rámci energetického týždňa sú pracovné a nepracovné dni týždňa. 

2. PPS prijme ponuky, ktoré vyhodnotí a oznámi výsledky do stanoveného termínu. 

3. Strednodobé výberové konanie prebieha elektronicky prostredníctvom IS PPS a v prípade, 

že nie je k dispozícii, prostredníctvom e-mailu. 

4. Strednodobé výberové konanie prebieha podľa pravidiel, ktoré zverejňuje PPS na webovom 

sídle. 

5. PPS je oprávnený kedykoľvek pred vyhlásením výsledkov strednodobého výberového 

konania zrušiť výberové konanie všetkých typov PpS, alebo konkrétnych PpS. V prípade 

zrušenia strednodobého výberového konania budú o tejto skutočnosti všetci Poskytovatelia 

upovedomení.“ 
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a Príloha B sa v celom pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novou Prílohou B, ktorá znie: 

 

 

„PRÍLOHA B PRAVIDLÁ TIEŇOVÝCH AUKCIÍ  

Príloha B obsahuje: 

 
Pravidlá mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít  

na cezhraničnom prenosovom profile SK – UA organizovaných jednostranne Slovenskou 

elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“) 

 
a 

 
Pravidlá denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít  

na cezhraničnom prenosovom profile SK – UA organizovaných jednostranne Slovenskou 

elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“) 
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PRAVIDLÁ MESAČNÝCH AUKCIÍ VOĽNÝCH OBCHODOVATEĽNÝCH 

PRENOSOVÝCH KAPACÍT NA CEZHRANIČNOM PRENOSOVOM 

PROFILE SK - UA ORGANIZOVANÝCH JEDNOSTRANNE 

SLOVENSKOU ELEKTRIZAČNOU PRENOSOVOU SÚSTAVOU, A.S. 
(ĎALEJ „SEPS“) 

 

Na cezhraničných prenosových profiloch1) vznikajú úzke miesta prebytkom dopytu nad reálnymi 
prenosovými možnosťami. Proces prideľovania cezhraničných prenosových kapacít týchto 
úzkych miest je uskutočňovaný prostredníctvom aukcií. Aukcie na profile SK/UA sú organizované 
na strane SEPS podľa týchto Pravidiel. 

Aukcia je objektívny, nediskriminujúci a trhovo založený proces pridelenia cezhraničných 
prenosových kapacít, eliminujúci špekulatívne chovanie a zodpovedajúci požiadavkám 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943, ktorý má za výsledok rezerváciu 
prenosovej kapacity na určených cezhraničných profiloch v danom smere. Stanovuje zásady pre 
riadenie úzkych miest v prenosovej sústave, nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 
prenosovej sústavy. Aukčné procesy budú prebiehať v súlade s termínmi uvedenými v Aukčnom 
kalendári. Aukčný kalendár pre príslušný kalendárny rok je zverejnený najneskôr 
1. decembra predchádzajúceho roku tu: 
https://www.sepsas.sk/AukcieSEPS_WPS.asp?kod=178. 

Voľné obchodovateľné prenosové kapacity pre jednotlivé kalendárne mesiace budú účastníkom 
trhu pridelené formou explicitných aukcií. Kapacity budú ponúknuté ako jednostranne 
zaistené, s výnimkou obdobia plánovanej odstávky cezhraničného vedenia, ustanovení o 
predchádzaní škodám a ustanovení, ktoré riešia okolnosti vylučujúce zodpovednosť, stav núdze 
a predchádzanie stavu núdze v zmysle všeobecne platnej legislatívy SR. 

1. Postup pri prideľovaní kapacity 

Aukcia voľných obchodovateľných prenosových kapacít disponibilných pre jednotlivé kalendárne 
mesiace na cezhraničnom prenosovom profile SK/UA je organizovaná na strane SEPS Aukčnou 
kanceláriou SEPS.  

Ponuka voľných obchodovateľných prenosových kapacít sa robí v závislosti od smeru prenosu.  

Mesačné aukcie sú realizované v internetovom obchodnom systéme  e-Portál Damas Energy 
(aukčný e-portál) – prevádzkovateľom je SEPS na internetovej adrese https://dae.sepsas.sk. 
Účastník trhu, ktorý sa chce zúčastniť mesačnej aukcie, musí mať v e-Portáli Damas Energy 
zriadený užívateľský účet podľa Pravidiel Damas Energy zverejnených na internetovej stránke 
SEPS. Prístup do e-Portálu Damas Energy je možný prostredníctvom zaručených elektronických 
podpisov, potvrdených kvalifikovanými certifikátmi, vydanými akreditovanou certifikačnou 
autoritou. Akákoľvek výmena dát medzi užívateľom a serverom e-Portálu Damas Energy 
prostredníctvom internetu je zabezpečená proti prečítaniu tretími osobami technológiou SSL 
šifrovaním. V tomto e-Portále sú zverejňované akékoľvek informácie pre účastníkov aukcie. 
Podrobné pravidlá pre využitie systému sú obsiahnuté v on-line dokumentácii systému Damas 
Energy verejne prístupnej na https://dae.sepsas.sk. Pri elektronickej komunikácii sa účastník 

 
1) Cezhraničný profil je súbor vedení medzi dvomi susediacimi prenosovými sústavami. V tomto prípade 
ide o profil SK s UA. 

https://www.sepsas.sk/AukcieSEPS_WPS.asp?kod=178
https://dae.sepsas.sk/
https://dae.sepsas.sk/
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aukcie zaväzuje postupovať podľa pravidiel popísaných v on-line dokumentácii systému Damas 
Energy.  
V prípade závažných technických problémov - napr. všeobecný kolaps internetu, kolaps všetkých 
internetových pripojení e-Portálu Damas Energy, kolaps e-Portálu Damas Energy (serverov, 
databázy alebo chyba v aplikácii e-Portálu Damas Energy) – si Aukčná kancelária SEPS 
vyhradzuje právo operatívne zmeniť režim obchodného dňa, ako sú uzávierka zadávania ponúk 
do aukcie, resp. zverejnenie výsledkov aukcie. Všetci užívatelia aukčného e-portálu budú bez 
zbytočného omeškania informovaní o aktuálnej prevádzkovej situácii. 

  
Pravidlá pre mesačnú aukciu organizovanú elektronicky v užívateľskom prostredí aukčného 
e-portálu ustanovené v tejto časti môžu byť v prípade technických problémov s elektronickým 
riešením určeným Aukčnou kanceláriou SEPS nahradené alternatívnymi pravidlami uvedenými 
v prílohe 1 týchto Pravidiel. Informácia o použití alternatívneho postupu mesačnej aukcie podľa 
prílohy 1 bude zverejnená do 12:00 hod. v posledný pracovný deň pred dňom uzávierky 
predkladania ponúk podľa Aukčného kalendára (Rozhodné dni pre mesačné aukcie). Informácia 
bude zverejnená na internetovej stránke SEPS (www.sepsas.sk). Okrem toho Aukčná kancelária 
SEPS oznámi použitie alternatívneho postupu mesačnej aukcie všetkým účastníkom aukcie 
správou v aukčnom e-portáli. 
 
Účastník aukcie sa odovzdaním ponuky do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity zaväzuje 
zaplatiť Aukčnej kancelárii SEPS stanovenú úhradu za management úzkeho miesta, a to bez 
ohľadu na to, či kapacitu rezervovanú v aukcii využije alebo nie. 

Pre využívanie rezervovanej kapacity na strane SEPS pre prenos je nutné mať uzatvorenú so 
SEPS platnú a účinnú Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. Podmienkou 
uzavretia Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia so SEPS je 
uzavretie Zmluvy o  zúčtovaní odchýlky s OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu 
s elektrinou, a.s.). 

Využitie rezervovaných kapacít je uskutočnené na základe odovzdania realizačných diagramov 
prenosov, ich prijatia SEPS a odsúhlasenia s UKRENERGO podľa článku 6 týchto Pravidiel.  

2. Voľné obchodovateľné prenosové kapacity 

SEPS ponúkne oddelene od UKRENERGO v mesačných aukciách pre jednotlivé kalendárne 
mesiace voľné obchodovateľné prenosové kapacity (VOPK) na spoločnom cezhraničnom 
prenosovom profile. Tieto kapacity budú zverejnené na internetovej stránke SEPS a v aukčnom 
e-portáli v termíne stanovenom v článku 7 týchto Pravidiel. 

3. Požiadavky do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity 

Pre účasť v mesačnej aukcii musí byť požiadavka doručená v čase od zverejnenia kapacít do 
12:00 hod dňa stanoveného v Aukčnom kalendári (Rozhodné dni pre mesačné aukcie) ako 
Konečný termín pre podanie prihlášok do mesačnej aukcie. Účastník aukcie podáva ponuky do 
aukcie prostredníctvom e-Portálu Damas Energy spôsobom a v štruktúre definovanej pravidlami 
Damas Energy. 
 
Každá požiadavka obsahuje určenie: 

1. účastníka aukcie, 
2. požadovaného profilu, 
3. požadovaného smeru prenosu,   
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4. obchodného intervalu: kalendárneho mesiaca, ktorého sa ponuka týka,  
5. výšky požadovanej rezervovanej kapacity v MW (v celých číslach) najviac rovnú 

ponúkanej kapacite; suma všetkých ponúk na požiadavke nesmie prevýšiť zverejnenú 
ponúkanú kapacitu, 

6. hodnoty ponuky v EUR/MW (max. dve desatinné miesta) – musí sa rovnať nule alebo 
byť vyššia ako nula. 

 
Pre každý smer môže byť Aukčnou kanceláriou SEPS prijatá pre vyhodnotenie len jediná platná 
požiadavka, ktorá obsahuje najviac 20 ponúk. Požiadavka nesmie obsahovať dve alebo 
viac ponúk s rovnakou cenou. Vloženie požiadaviek do e-Portálu Damas Energy je 
účastníkovi aukcie potvrdené. V prípade, že vloženie požiadavky je odmietnuté, je účastník 
aukcie informovaný o dôvodoch odmietnutia. Akákoľvek komunikácia so systémom je 
archivovaná a každej správe je priradená časová známka, a to pri odchode správy zo serveru e-
Portálu Damas Energy alebo pri prijatí správy na server e-Portálu Damas Energy. Pridelenie 
časovej známky je realizované podľa systémového času, ktorý je zobrazený v užívateľskom 
prostredí e-Portálu Damas Energy, na ktorý sú viazané všetky časové uzávierky doručenia 
údajov. 

 

4. Uskutočnenie aukcie 

Všetky prijaté ponuky sa usporiadajú zostupne podľa ponúkanej ceny. V prípade dvoch alebo 
viacerých prijatých ponúk s rovnakou cenou za MW pre dražené kapacity bude mať prednosť 
skoršia z nich (rozhodujúcim kritériom je časová známka na ponuke). Ponuky sú zoradené 
v tomto poradí pokiaľ ponuka nepresiahne hodnotu ATC v sume všetkých predchádzajúcich 
prijatých ponúk. 

Ak suma požadovaných kapacít v platných ponukách nie je vyššia ako ponúkaná voľná 
obchodovateľná prenosová kapacita, je úhrada za management úzkeho miesta rovná nule, teda 
každý účastník aukcie dostane ním požadovanú prenosovú kapacitu v rozsahu platných ponúk 
bez povinnosti úhrady za management úzkeho miesta.  

Ak suma požadovaných kapacít v platných ponukách prekročí ponúkanú voľnú obchodovateľnú 
prenosovú kapacitu, bude úhrada za proces managementu úzkeho miesta za každý 1 MW 
pridelenej kapacity stanovená podľa najnižšej ceny z akceptovaných ponúk. Takto určená 
aukčná cena bude účtovaná všetkým účastníkom aukcie, ktorí získajú rezerváciu prenosovej 
kapacity profilu za každý 1MW pridelenej rezervovanej prenosovej kapacity.  

Pokiaľ sa vyskytne viac požiadaviek s rovnakou ponúkanou cenou a suma týchto spolu s už 
akceptovanými požiadavkami prevyšuje ponúkanú kapacitu, potom tieto požiadavky 
s marginálnou cenou nie sú akceptované a zostávajúca kapacita, teda nepridelená prenosová 
kapacita, bude ponúknutá v denných aukciách. Nasledujúca tabuľka na obrázku č. 1 slúži ako 
príklad:  

 



  9 
 

 

Aukcia č. 1 Max. kapacita: 200 MW  SK → UA 

Účastník 

aukcie 

Výška Ponuka Celkom  

 MW EUR/MW MW  

    Alokované 

a 10 200 10 10 MW 

b 20 50 30 20 MW 

c 50 25 80 50 MW 

b 20 22 100 20 MW 

a 50 22 150 50 MW 

d 30 20 180 Prekročené 0 MW  

e 25 20 205 Prekročené 0 MW 

a 30 10 235 Prekročené 0 MW 

a 110 1 345 Prekročené 0 MW 

 
Obrázok. č. 1 Aukčný zápis 

V tomto prípade bola pre mesačnú aukciu dosiahnutá úhrada za management úzkeho miesta 
pre daný mesiac 22 EUR/MW. Účastník aukcie „a“ dostane pridelenú prenosovú kapacitu celkom 
60 MW a musí za ne zaplatiť 1320 EUR. Nevydražených 50 MW bude ponúknutých v denných 
aukciách. 

Ponuka účastníkov “d“ a “e“ - 20 EUR/MW - marginálna ponuka - nebude akceptovaná. 

5. Vyrozumenie o výsledku aukcie 

Aukčná kancelária SEPS oznámi do rozhodného dňa prostredníctvom e-Portálu Damas Energy 
každému úspešnému účastníkovi aukcie nasledujúce informácie: 

1. identifikácia profilu a smeru, 

2. obdobie rezervácie prenosovej kapacity, 

3. výšku pridelenej prenosovej kapacity pre daného účastníka aukcie v MW, 

4. aukčnú cenu v EUR/MW pre obdobie definované v bode 2, 

5. cenu úhrady za management úzkeho miesta v EUR pre obdobie definované v bode 2, 

6. Capacity Agreement Identification (CAI) – jedinečný identifikačný kód priradený 
pridelenej kapacite aukčným e-Portálom. 

6. Využitie rezervovanej prenosovej kapacity 

Pridelením prenosovej kapacity na cezhraničnom prenosovom profile získal účastník aukcie 
záväzok od SEPS, že jeho prenos až do výšky pridelenej kapacity je uskutočniteľný pri zachovaní 
štandardnej úrovne spoľahlivosti prevádzky prenosových sústav s výnimkou okolností 
vylučujúcich zodpovednosť, stavu núdze a predchádzania stavu núdze podľa obecne platnej 
legislatívy SR. 

Vzhľadom na to, že na profile SK - UA nie je splnené kritérium N-1, počas plánovanej údržby 
vedenia na profile je garantovaná VOPK rovná 0 MW. Informácia o plánovanej údržbe bude 
zverejnená na www.sepsas.sk. Počas plánovanej údržby nevzniká nárok na kompenzáciu 
poplatkov súvisiacich s pridelením VOPK. 

http://www.sepsas.sk/
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Úhradou ceny za management úzkeho miesta nadobúda rezervácia prenosovej kapacity na 
príslušnom prenosovom profile a v príslušnom smere účinnosť, tzn. úhradou ceny sa pridelená 
kapacita stáva rezervovanou. Postúpenie práv k rezervovanej kapacite je možné len  pri splnení 
nasledujúcich podmienok: 

• účastník aukcie uhradí cenu za management úzkeho miesta, ktorá je viazaná na  získanie 
práv pre využitie rezervovanej prenosovej kapacity v mesiaci, v ktorom sú práva 
postupované, 

• účastník trhu postúpi kapacitu prostredníctvom e-Portálu Damas Energy najneskôr do D-3 
12:00 hod. CET (CEST), kde D je obchodný deň, na ktorý sú práva postúpené. 

Práva k rezervovanej kapacite môžu byť postúpené pre jednotlivé hodiny obchodného dňa. 
e-Portál Damas Energy zaregistruje postúpenie práv. Tým nadobúda postúpenie práv účinnosť.  

Pre využívanie rezervovanej kapacity na strane SEPS pre prenos je nutné mať uzatvorenú so 
SEPS platnú a účinnú Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. Podmienkou 
uzavretia Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia so SEPS je 
uzavretie Zmluvy o  zúčtovaní odchýlky s OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu 
s elektrinou, a.s.). 

Rezervované kapacitné práva možno využiť s rešpektovaním princípu n:m (cross-nominácie). 
Cross-nominácie umožňujú vlastníkovi kapacitných práv využiť rezervované kapacitné práva 
s viac ako jedným partnerom na druhej strane hranice. Využitie je umožnené len registrovanému 
účastníkovi trhu, ktorý spĺňa podmienky pre využívanie rezervovaných kapacít a má na strane 
UKRENERGO partnera, ktorý spĺňa podmienky prevádzkovateľa UKRENERGO. Kapacita 
pridelená Aukčnou kanceláriou SEPS môže byť využitá výhradne len tým účastníkom trhu, ktorý 
spĺňa podmienky SEPS.  

Využitie rezervovaných kapacít je uskutočnené na základe odovzdania realizačných diagramov 
prenosu. Záväzný realizačný diagram prenosu na deň D musí byť odovzdaný účastníkom trhu: 

• SEPS (Damas Energy systém) do D-2 8:30 hod. CET (CEST) 

 
Každý diagram musí obsahovať CAI priradený v aukčnom procese kapacite, ktorej využitie je 
zaslaním diagramu deklarované. 
V prípade, že účastník trhu, ktorý spĺňa podmienky SEPS a jeho partner na strane UKRENERGO 
zašlú nezhodné realizačné diagramy prenosu, platné sú nižšie z hodnôt deklarovaných 
v príslušných diagramoch. 

 
Zmeny realizačného diagramu po tomto termíne nie sú možné. Práva na využitie rezervácie 
prenosovej kapacity sú používané na princípe „ use it or lose it “, tzn., že  prenosová kapacita 
nepotvrdená záväzným diagramom do vyššie uvedeného termínu, bude znovu ponúknutá 
v rámci denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít všetkým účastníkom 
trhu. 

7. Rozhodné dni 

• Zverejnenie voľných prenosových kapacít, pozri Aukčný kalendár 

• Termín pre predloženie ponuky do aukcie, pozri Aukčný kalendár 

• Zverejnenie informácií o výsledkoch aukcie, pozri Aukčný kalendár 
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8.  Úhrada za management úzkeho miesta  

Pre úhradu ceny za management úzkeho miesta vyplývajúcej z aukcie voľnej obchodovateľnej 
kapacity pre kalendárny mesiac platia nasledujúce podmienky: 

• SEPS vystaví faktúru na druhý pracovný deň po vyhlásení výsledkov aukcie a zašle ju 
účastníkovi aukcie poštou a e-mailom. Účastník aukcie prevedie fakturovanú sumu na 
účet SEPS uvedený na faktúre. Faktúra je splatná do 5 pracovných dní od dátumu jej 
vystavenia. 

 
• Faktúry pre účastníkov aukcie z EÚ musia obsahovať všetky požadované údaje v súlade 

so zákonom o DPH, platným na Slovensku a v EÚ. V EÚ je to zákazník, kto uplatňuje 
a odvádza DPH. SEPS vystavuje faktúry za služby bez DPH a informuje účastníkov aukcie 
o ich daňových povinnostiach (uplatňuje sa mechanizmus „reverse charge”). Faktúry pre 
účastníka aukcie, registrovaného ako platiteľa DPH na Slovensku, budú vystavené 
vrátane DPH.   

 
• Na základe týchto Aukčných pravidiel je SEPS oprávnená fakturovať úrok z omeškania 

vo výške 1M EURIBOR + 8 % p.a. (pri 360-dňovom účtovnom roku), z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania.. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je 
platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu 
(záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule.  Úrok 
z omeškania je splatný do 14 kalendárnych dní od odoslania jeho vyúčtovania faxom. 
Faktúra bude zaslaná účastníkovi aukcie aj doporučene na adresu jeho sídla. 

 
• Účastník aukcie musí uhradiť všetky bankové poplatky. Dátumom platby je dátum, kedy 

bola daná suma pripísaná na uvedený účet SEPS Faktúry musia byť uhradené najneskôr 
v deň splatnosti uvedený na faktúre, bez poplatku a bez zrážky a/alebo vyrovnania 
(prijatie platby na účet SEPS). 

 
• Ak takýto časový limit uplynie v deň štátneho sviatku, v sobotu alebo v nedeľu, platba 

je splatná v nasledujúci pracovný deň. 
 

• Prenosové poplatky, ako sú okrem iného prenosové poplatky vyplývajúce z cezhraničnej 
tarifikácie, vrátane všetkých relevantných a prípustných poplatkov sa budú účtovať 
oddelene od platby za riadenie preťaženia. 

 
• Úhrada je podmienkou získania práv na využitie pridelenej prenosovej kapacity 

v príslušnom mesiaci. 
 

• V prípade neuhradenia tejto čiastky v stanovenom termíne nenadobudne rezervácia 
prenosovej kapacity účinnosť a účastník aukcie stráca práva na pridelenú kapacitu, čím 
ale nezaniká jeho záväzok voči SEPS uhradiť časť poplatku za pridelenú kapacitu, ktorá 
zodpovedá rozdielu medzi poplatkom za pridelenú kapacitu a poplatkom za túto kapacitu 
účtovaným tretej strane/tretím stranám, ktorý je stanovený pri následnom pridelení 
predmetnej kapacity v denných aukciách voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity 
pre dni príslušného kalendárneho mesiaca. Pokiaľ predmetná kapacita nie je pridelená 
v procese denných aukcií, resp. je v procese denných aukcií pridelená bezodplatne, 
zostáva záväzok účastníka voči SEPS uhradiť poplatok za pridelenú kapacitu v plnej 
miere nedotknutý.   

 
• Dňom platby sa rozumie deň pripísania čiastky na účet SEPS. 
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• Všetky bankové poplatky idú na ťarchu účastníka aukcie. 

 

Aukčná kancelária SEPS je oprávnená uskutočniť prispôsobenie úhrady zvýšeným nákladom 
(napr. zmena, alebo zavedenie daní, poplatkov a pod.) 

9. Krátenie pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity 

Pridelená/rezervovaná prenosová kapacita môže byť predmetom krátenia v prípadoch, kedy 
SEPS zistí, že existuje riziko, že pridelenú/rezervovanú prenosovú kapacitu nie je možné 
garantovať v dôsledku vzniku havarijnej situácie, v ktorej SEPS musí urýchlene konať s cieľom 
zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy. 

Oznámenie o krátení pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity musí byť zverejnené do 8:30 
hod. CET (CEST) dňa D-2 (D je deň prenosu) na internetovej stránke SEPS a v aukčnom e-
portáli. Okrem toho Aukčná kancelária SEPS bezodkladne informuje všetkých účastníkov aukcie, 
ktorým bola skrátená pridelená/rezervovaná prenosová kapacita, telefonicky, resp. správou 
poslanou e-mailom o dátume, dobe trvania a rozsahu krátenia pridelenej/rezervovanej 
prenosovej kapacity a o možnej potrebe predloženia nových opravených diagramov 
cezhraničných prenosov. 

Ak sa situácia v prenosovej sústave zlepší ešte pred oznámeným koncom doby krátenia 
prenosovej kapacity, prenosová kapacita uvoľnená vďaka skoršiemu skončeniu doby krátenia 
bude ponúknutá v rámci denného aukčného procesu. 

V prípade krátenia rezervovanej prenosovej kapacity, s výnimkou prípadu vyššej moci, kedy 
účastník aukcie nemá právo na žiadnu kompenzáciu, účastníci aukcie, ktorých rezervovaná 
prenosová kapacita bola skrátená, majú právo na kompenzáciu za každý MW, o ktorý bola 
rezervovaná kapacita skrátená a za každú hodinu trvania krátenia. Kompenzácia za 1 MWh 
krátenia je rovná aukčnej cene vydelenej počtom hodín daného mesiaca, pre ktoré boli 
prenosové kapacity v príslušnej mesačnej aukcii pridelené. 

Pri krátení prenosových práv je uplatňovaný princíp pro-rata, tzn. prenosové kapacity sú 
skrátené všetkým dotknutým účastníkom aukcie v pomere, v akom bola skrátená celková výška 
pridelenej prenosovej kapacity. Výška prenosovej kapacity, ktorá zostane účastníkovi aukcie po 
jej proporcionálnom skrátení, bude zaokrúhlená nadol na celé MW. 

Za účelom vyúčtovania kompenzácie za skrátené prenosové kapacity SEPS vystaví dotknutým 
účastníkom aukcie dobropis za zrušenú rezerváciu prenosových kapacít. 

SEPS vystaví dobropis do 10. kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca pre všetky 
prípady, ktoré sa vyskytli v priebehu predchádzajúceho mesiaca. 

Uvedená suma bude splatná do 20. kalendárneho dňa po odoslaní dobropisu účastníkovi aukcie. 
Ak vyššie uvedený dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, deň splatnosti 
bude najbližší pracovný deň. 

10. Riešenie sporov  

Účastník aukcie a Aukčná kancelária SEPS vynaloží maximálne úsilie, aby prípadné spory 
vyplývajúce z procedúry mesačných aukcií boli urovnané zmierom. O sporných veciach rokujú  
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k tomu splnomocnení zástupcovia účastníka aukcie a Aukčná kancelária SEPS. Strana, ktorá 
uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú stranu k riešeniu sporu, pričom spor popíše, 
ak je nárok oceniteľný peniazmi, uvádza sa taktiež čiastka, na ktorú svoj nárok hodnotí, alebo 
definuje požiadavku a predloží dôkazy, o ktoré svoj nárok opiera. Výzva sa doručuje druhej 
strane osobne alebo doporučeným listom na adresu jej sídla.  

Ak nedôjde k urovnaniu sporu do 30 dní od odoslania výzvy k riešeniu sporu podľa týchto 
Pravidiel a podľa práva Slovenskej republiky, môže Aukčná kancelária SEPS alebo účastník 
aukcie podať žalobu na príslušnom súde v SR.  

Ak nedôjde k urovnaniu sporu do 30 dní od odoslania výzvy k riešeniu sporu v prípade účastníkov 
aukcie so sídlom mimo SR sú spory rozhodované v rozhodnom konaní na Rozhodcovskom súde 
pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore podľa týchto Pravidiel, podľa práva SR a za 
použitia rozhodcovského poriadku tohto Rozhodcovského súdu. 

 

Kontaktné údaje Aukčnej kancelárie 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Aukčná kancelária SEPS 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
 
E-mail:damas@sepsas.sk 
Tel: +421 2 5069 2804 
Fax: +421 2 5069 2817 
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Alternatívna procedúra mesačnej aukcie 
 

Pravidlá pre mesačnú aukciu organizovanú elektronicky v užívateľskom prostredí aukčného e-
portálu môžu byť v prípade technických problémov s elektronickým riešením určeným Aukčnou 
kanceláriou SEPS nahradené týmito alternatívnymi pravidlami. Informácia o použití 
alternatívneho postupu mesačnej aukcie podľa tejto prílohy bude zverejnená do 12:00 hod. 
v posledný pracovný deň pred dňom uzávierky predkladania ponúk v zmysle Aukčného 
kalendára zverejneného tu: https://www.sepsas.sk/AukcieSEPS_WPS.asp?kod=178 

(Rozhodné dni pre mesačné aukcie). Informácia bude zverejnená na internetovaj stránke 
Aukčnej kancelárie SEPS (www.sepsas.sk). Okrem toho Aukčná kancelária SEPS oznámi použitie 
alternatívneho postupu mesačnej aukcie všetkým účastníkom aukcie správou v aukčnom e-
portáli. 

1. Prihlášky do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity 

Pre účasť na aukčnom procese musia byť prihlášky doručené osobne alebo doporučeným listom 
Aukčnej kancelárii SEPS s potvrdením prevzatia podateľňou - s uvedením dátumu a času 
prevzatia - a to v zalepených obálkach samostatne pre každý smer s následne vyplneným 
označením na obálke: 

Prihláška do aukcie na rezerváciu 
prenosovej kapacity pre 

mesiac    .............. rok............ 

NEOTVÁRAŤ! 
Profil: ………. 

Smer: ……….  

 
V prípade hromadného doručenia prihlášok do aukcie je rozhodujúce poradie, v ktorom sú 
prihlášky evidované na doručenke.  

Aukčná kancelária SEPS bude akceptovať aj prihlášky podané faxom. Aukčná kancelária 
SEPS negarantuje zachovanie dôvernosti údajov pri prijatí prihlášok do aukcie podaných faxom. 
Prihlášky podané faxom budú prijaté len po následnom telefonickom overení. 
Telefonické overenie prijatia prihlášky podanej faxom vykoná účastník aukcie na nahrávanej 
telefónnej linke Aukčnej kancelárie SEPS: 

+421 2 5069 2804 

Pre jeden profil a jeden smer môže byť podaná len jedna platná prihláška (viď formulár Prihláška 
do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity). Platná prihláška musí obsahovať nasledujúce 
jednoznačné a čitateľné údaje:  

1. identifikácia účastníka aukcie, 

2. údaj o prenosovom smere (číslo aukcie), 

3. výšku požadovanej rezervovanej kapacity v MW (v celých číslach) najviac rovnú 
ponúkanej kapacite; suma všetkých ponúk na prihláške nesmie prevýšiť zverejnenú 
ponúkanú kapacitu 

4. výšku cenovej ponuky v EUR/MW (s presnosťou maximálne na 2 desatinné miesta). 
(Ponukové ceny za pridelenie voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity a úhrada za 
management úzkeho miesta sa týkajú len platby za rezerváciu prenosovej kapacity a 

https://www.sepsas.sk/AukcieSEPS_WPS.asp?kod=178
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neovplyvňuje povinnosť platby za dojednaný prenos, ani nezbavuje povinnosti 
dojednať si podmienky prenosu na strane UKRENERGO), 

5. podpis účastníka aukcie. 

 
Prihlášky sa odovzdávajú písomne na formulári Prihláška do aukcie na rezerváciu prenosovej 
kapacity so všetkými vyššie popísanými údajmi a musia byť bezpodmienečné. Pre každý smer 
môže byť Aukčnou kanceláriou SEPS prijatý pre vyhodnotenie len jediný platný formulár 
prihlášky, na ňom môže byť viac (najviac však 20) ponúk zoradených zostupne podľa ponúkanej 
ceny za MW rezervovaného výkonu. Prihláška nesmie obsahovať dve alebo viac ponúk 
s rovnakou cenou. Prihlášky sú záväzné a nemôžu byť po odovzdaní menené. Prihlášky môžu 
byť vzaté späť za podmienky, že vzatie späť bude doručené v písomnej forme najneskôr 
v rozhodný deň pre podanie prihlášky  do 12.00 hod. 

Prihlášky, prípadne jednotlivé ponuky, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky, budú vyradené a 
nebude sa k nim prihliadať a nebudú zaradené medzi hodnotené prihlášky/ponuky.  

2. Uskutočnenie aukcie 

Aukčná kancelária SEPS zhromaždí všetky prihlášky, ktoré boli doručené do 12:00 hod. 
rozhodného dňa. Prihlášky Aukčná kancelária SEPS posúdi z hľadiska úplnosti a správnosti, 
zoradí ich zostupne podľa ponukovej ceny a urobí vyhodnotenie. 

Ak suma požadovaných kapacít v platných prihláškach/ponukách nie je vyššia ako ponúkaná 
voľná obchodovateľná prenosová kapacita, je úhrada za management úzkeho miesta rovná 
nule, teda každý účastník aukcie dostane ním požadovanú prenosovú kapacitu v rozsahu 
platných ponúk bez povinnosti úhrady za management úzkeho miesta.  

Ak suma požadovaných kapacít v platných prihláškach/ponukách prekročí ponúkanú voľnú 
obchodovateľnú prenosovú kapacitu, bude úhrada za proces managementu úzkeho miesta za 
každý 1 MW pridelenej kapacity stanovená podľa najnižšej ceny z akceptovaných ponúk. Takto 
určená aukčná cena bude účtovaná všetkým účastníkom aukcie, ktorí získajú rezerváciu 
prenosovej kapacity profilu za každý 1MW pridelenej rezervovanej prenosovej kapacity.  

Pokiaľ sa vyskytne viac požiadaviek s rovnakou ponúkanou cenou a suma týchto spolu s už 
akceptovanými požiadavkami prevyšuje ponúkanú kapacitu, potom tieto požiadavky 
s marginálnou cenou nie sú akceptované a zostávajúca kapacita, teda nepridelená prenosová 
kapacita bude ponúknutá v denných aukciách. Nasledujúca tabuľka na obrázku č. 1 slúži ako 
príklad:  



  16 
 

 

Aukcia č. 1 Max. kapacita: 200 MW  SK → UA 

Účastník 

aukcie 

Výška Ponuka Celkom  

 MW EUR/MW MW  

    Alokované 

a 10 200 10 10 MW 

b 20 50 30 20 MW 

c 50 25 80 50 MW 

b 20 22 100 20 MW 

a 50 22 150 50 MW 

d 30 20 180 Prekročené 0 MW  

e 25 20 205 Prekročené 0 MW 

a 30 10 235 Prekročené 0 MW 

a 110 1 345 Prekročené 0 MW 

Obrázok. č. 1 Aukčný zápis 

V tomto prípade bola pre mesačnú aukciu dosiahnutá úhrada za management úzkeho miesta 
pre daný mesiac 22 EUR/MW. Účastník aukcie „a“ dostane pridelenú prenosovú kapacitu celkom 
60 MW a musí za ne zaplatiť 1320 EUR. Nevydražených 50 MW bude ponúknutých v denných 
aukciách. 

Ponuka účastníkov “d“ a “e“ - 20 EUR/MW - marginálna ponuka - nebude akceptovaná. 

3. Vyrozumenie o výsledku aukcie 

Aukčná kancelária SEPS oznámi do rozhodného dňa každému úspešnému účastníkovi aukcie 
nasledujúce informácie: 

1. údaj o čísle aukcie (smer), 

2. obdobie rezervácie prenosovej kapacity, 

3. výšku rezervovanej prenosovej kapacity pre daného účastníka aukcie v MW, 

4. aukčnú cenu v EUR/MW pre obdobie definované v bode 2, 

5. cenu úhrady za management úzkeho miesta v EUR pre obdobie definované v bode 2, 

6. Capacity Agreement Identification (CAI) – jedinečný identifikačný kód priradený 
pridelenej kapacite. 
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SEPS Prihláška do aukcie 
 na rezerváciu prenosovej kapacity 

na profile SK - UA 

UKRENERGO 

 

pre mesačnú aukciu – mesiac……………….rok………………. 
 

 
___________________________ 

Názov firmy 
 
 

__________________________ 
Adresa 

 
__________________________ 

IČ/DIČ/IČ pre DPH 
 

_______________________ 
Kontaktná osoba 

 
_____________________ 

Telefón / Fax 
 

_______________________ 
EIC kód firmy  

 
 

_______________________ 
Korešpondenčná adresa, Faxové číslo pre zaslanie faktúry 

Ponuka pre aukciu  

Aukcia - smer 1   z SK do UA 

Aukcia - smer 2   z UA do SK  

 

Ponuka č. MW EUR/MW * Ponuka č. MW EUR/MW * 

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   

Platné údaje prosím označte krížikom. 

 
Odovzdaním tejto prihlášky vyjadruje účastník aukcie súhlas so zverejnenými Pravidlami mesačných aukcií voľných 
obchodovateľných kapacít pre rok 2020 na cezhraničnom prenosovom profile SK - UA organizovaných jednostranne 
SEPS a zaväzuje sa zaplatiť cenu za management úzkeho miesta za podmienok stanovených týmto dokumentom. 

Dátum:  

________________________ 
podpis a pečiatka 

7. *ponúkaná cena je bez DPH 
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PRAVIDLÁ DENNÝCH AUKCIÍ VOĽNÝCH OBCHODOVATEĽNÝCH 

PRENOSOVÝCH KAPACÍT NA CEZHRANIČNOM PRENOSOVOM 

PROFILE SK - UA ORGANIZOVANÝCH JEDNOSTRANNE 

SLOVENSKOU ELEKTRIZAČNOU PRENOSOVOU SÚSTAVOU, A.S. 
(ĎALEJ „SEPS“) 

Na cezhraničných prenosových profiloch1) vznikajú úzke miesta previsom dopytu nad reálnymi 
prenosovými možnosťami. Proces prideľovania cezhraničných prenosových kapacít týchto 
úzkych miest je uskutočňovaný prostredníctvom aukcií.  

Aukcia je objektívny, nediskriminačný proces pridelenia cezhraničných prenosových kapacít, 
eliminujúci špekulatívne chovanie a zodpovedajúci požiadavkám Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943, ktorý má za výsledok rezerváciu prenosovej kapacity na 
určených cezhraničných profiloch v danom smere. Stanovuje zásady pre riadenie úzkych miest 
v prenosovej sústave, nutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy.  

Akékoľvek úkony a kroky vykonávané podľa týchto pravidiel musia byť s ohľadom na rozsiahlosť 
dátových tokov, časové podmienky realizácie a požiadavky na ochranu a bezpečnosť dát 
realizované v elektronickej podobe.   

Voľné obchodovateľné prenosové kapacity pre jednotlivé obchodné dni budú účastníkom trhu 
prideľované formou denných explicitných aukcií. Kapacity budú ponúkané ako jednostranne 
zabezpečené s výnimkou ustanovení o predchádzaní škodám a ustanovení, ktoré riešia otázky 
vyššej moci, stavu núdze a predchádzania stavu núdze v zmysle všeobecne platnej legislatívy 
SR. 

Denná aukcia voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom 
profile SK-UA je organizovaná aukčnou kanceláriou. V tomto prípade sa tým rozumie Aukčná 
kancelária SEPS. 

 

1. Realizácia denných aukcií 
 

Denné aukcie sú s ohľadom na rozsiahlosť dátových tokov, časové podmienky realizácie 
a požiadavky na ochranu a bezpečnosť dát realizované v internetovom obchodnom systéme  e-
Portál Damas Energy – prevádzkovateľom je SEPS na internetovej adrese https://dae.sepsas.sk. 
Prístup do e-Portálu Damas Energy je možný prostredníctvom zaručených elektronických 
podpisov, potvrdených kvalifikovanými certifikátmi, vydanými akreditovanou certifikačnou 
autoritou. Akákoľvek výmena dát medzi užívateľom a serverom e-Portálu Damas Energy 
prostredníctvom internetu je zabezpečená proti prečítaniu tretími osobami technológiou SSL 
šifrovaním. V tomto e-Portále sú zverejňované akékoľvek informácie pre účastníkov aukcie. 
Podrobné pravidlá pre využitie systému sú obsiahnuté v on-line dokumentácii systému Damas 
Energy verejne prístupnej na https://dae.sepsas.sk. Pri elektronickej komunikácii sa účastník 
aukcie zaväzuje postupovať podľa pravidiel popísaných v on-line dokumentácii systému Damas 
Energy.  

V prípade závažných technických problémov - napr. všeobecný kolaps internetu, kolaps všetkých 
internetových pripojení e-Portálu Damas Energy, kolaps e-Portálu Damas Energy (serverov, 
databázy alebo chyba v aplikácii e-Portálu Damas Energy) - nebude denná aukcia organizovaná 
a táto skutočnosť nesmie byť predmetom žiadnych kompenzácií. V prípade závažných 

 
1) Cezhraničný profil je súbor vedení medzi dvomi susediacimi prenosovými sústavami. V tomto prípade 
ide o profil SK s UA. 

https://dae.sepsas.sk/
https://dae.sepsas.sk/
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technických problémov brániacich dokončeniu dennej aukcie bude denná aukcia zrušená a táto 
skutočnosť nesmie byť predmetom žiadnych kompenzácií. 

 

2. Podmienky prístupu do aukcie 
 
Na strane SEPS je nutné mať uzatvorenú so SEPS platnú a účinnú Rámcovú zmluvu o prenose 
elektriny cez spojovacie vedenia. Podmienkou uzavretia Rámcovej zmluvy o prenose elektriny 
cez spojovacie vedenia so SEPS je uzavretie Zmluvy o  zúčtovaní odchýlky s OKTE, a.s. 
(Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, a.s.). 

Prístup do aukcií a využitie rezervovaných kapacít je umožnené iba registrovanému účastníkovi 
trhu, ktorý spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok: 

- spĺňa podmienky oboch prevádzkovateľov prenosových sústav (SEPS a UKRENERGO)  
- spĺňa podmienky prevádzkovateľa SEPS a jeho protistrana na ukrajinskej strane spĺňa 

podmienky prevádzkovateľa UKRENERGO. 
Pridelené kapacitné práva možno využiť s rešpektovaním princípu n:m (cross-nominácie). Cross-
nominácie umožňujú vlastníkovi kapacitných práv využiť pridelené kapacitné práva s viac ako 
jedným partnerom na druhej strane hranice.  

 

3. Voľné obchodovateľné prenosové kapacity 
 
SEPS ponúkne oddelene od UKRENERGO v dennej aukcii voľné obchodovateľné kapacity 
v jednotlivých hodinách dňa, stanovené pre každý smer zvlášť ako rozdiel medzi celkovou 
obchodovateľnou kapacitou vedenia v danom smere stanovenou oboma prevádzkovateľmi PS 
a súhrnom potvrdených diagramov prenosov jednotlivých účastníkov trhu pre danú hodinu, 
ktoré boli deklarované s využitím kapacity pridelenej v príslušnej mesačnej aukcii. 

Časť kapacity, pridelenej v mesačnej aukcii, ktorá nebola užívateľmi využitá pre dojednanie 
prenosu najneskôr do 8:30 hod. CET (CEST) dňa D-2 (D je deň realizácie prenosu), je 
prideľovaná v dennej aukcii spolu s prípadným navýšením maximálnej hodnoty celkovej 
obchodovateľnej kapacity vyplývajúcim z technického posúdenia situácie v sieti uskutočneného 
SEPS a UKRENERGO. 

Voľná obchodovateľná kapacita pre deň D ponúkaná v dennej aukcii je zverejňovaná v e-Portáli 
Damas Energy v deň D-2 o 9:00 hod. CET (CEST). Kapacita je zverejňovaná pre každú hodinu 
dňa D, a to zvlášť pre smer z UA do SK a smer z SK do UA. 

 

4. Požiadavka do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity 
 
Pre účasť v dennej aukcii musí byť požiadavka doručená v čase od zverejnenia kapacít o 9:00 
hod. CET (CEST) v  deň D-2 do 10:00 hod. CET (CEST) v  deň D-2. Účastník aukcie podáva 
ponuky do aukcie prostredníctvom e-Portálu Damas Energy spôsobom a v štruktúre definovanej 
pravidlami Damas Energy. 

Každá požiadavka obsahuje určenie: 

1. účastníka aukcie, 
2. požadovaného profilu, 
3. požadovaného smeru prenosu,   
4. obchodného intervalu: obchodného dňa a obchodnej hodiny, ktorej sa ponuka týka 

– deň a hodina realizácie prenosu 



  20 
 

 

5. Pre každú hodinu dňa objem požadovanej prenosovej kapacity v MW (prirodzené 
číslo, maximálne rovné zverejnenej ATC v každej hodine) 

6. Hodnota ponuky v EUR/MW (max. dve desatinné miesta) v každej hodine – musí sa 
rovnať nule alebo byť vyššia ako nula. 

 
Vloženie požiadaviek do e-Portálu Damas Energy je účastníkovi aukcie potvrdené správou v e-
Portáli Damas Energy. V prípade, že vloženie požiadavky je odmietnuté, je účastník aukcie 
informovaný o dôvodoch odmietnutia. Akákoľvek komunikácia so systémom je archivovaná 
a každej správe je priradená časová známka, a to pri odchode správy zo serveru e-Portálu 
Damas Energy alebo pri prijatí správy na server e-Portálu Damas Energy. Pridelenie časovej 
známky je realizované podľa systémového času, ktorý je zobrazený v užívateľskom prostredí e-
Portálu Damas Energy, na ktorý sú viazané všetky časové uzávierky doručenia údajov. 

Ponuka podaná po časovej uzávierke, alebo ponuka nespĺňajúca vyššie uvedené podmienky, nie 
je prijatá. 

 

5. Aukčná procedúra rezervácie kapacity 
 
Všetky predložené ponuky pre danú obchodnú hodinu sa usporiadajú zostupne podľa ponúkanej 
ceny. V prípade dvoch alebo viacerých doručených ponúk s rovnakou cenou za MW pre dražené 
kapacity bude mať prednosť skoršia z nich (rozhodujúcim kritériom je časová známka na 
ponuke). Ponuky sú zoradené v tomto poradí pokiaľ ponuka nepresiahne hodnotu ATC v sume 
všetkých predchádzajúcich prijatých ponúk. 

Ak celková hodnota požadovanej rezervácie kapacity je nižšia ako ATC alebo rovná ATC, aukčná 
cena sa rovná nule, t.j. každý účastník aukcie dostane rezervovanú kapacitu podľa jeho ponuky 
a bezodplatne v úzkom profile. 

Ak celková hodnota požadovaných rezervácií kapacity prekročí dostupnú kapacitu pre 
rezerváciu, cena za rezerváciu kapacít sa určí na základe ponuky s najnižšou ponúkanou cenou 
(„aukčná cena“), ktorú SEPS v procese prideľovania rezervácie kapacít prijala, a to aj v zníženom 
objeme ponuky. 

Všetci účastníci aukcie získavajúci rezerváciu kapacity zaplatia túto aukčnú cenu.  

Nasledovná tabuľka, obr. 1, obsahuje príklad: 
 

 

 

  

Aukcia č. 1 100 SK-UA Dátum 26.11.2018 
 
.11.2018 

 

Hod.: 1 
dražiteľ hodnota časov.údaj celk. 

MW EUR/MW hh:mm:ss MW 
0 licitované 

a 10 1 000 09:10:03 10 10 MW 
b 20 300 09:15:27 30 20 MW 
c 50 250 09:02:14 80 50 MW 
b 30 200 09:05:52 110 znížené 

20 MW 
a 50 200 09:17:08 160 prekroč. 0 MW 
d 30 150 09:08:03 190 prekroč. 0 MW 
e 20 100 09:10:28 210 prekroč. 0 MW 
e 20   90 09:16:34 230 prekroč. 0 MW 
a 30   80 09:35:01 260 prekroč. 0 MW 
b 110   70 09:49:58 370 prekroč. 

xceeded 
0 MW 

f 20 100 10:10:03 vylúčené uzavretie 

Max. kapacita 
hodina 

Obrázok 1: Denná aukcia  
V tomto príklade je poplatok za dennú rezerváciu určený v sume 200 EUR/MW. Ponúkajúca 
spoločnosť „a“ získava celkovo 10 MW a musí zaplatiť 2000 EUR, „b“ získava celkovo 40 MW 
a musí zaplatiť 8000 EUR – druhá ponuka ponúkajúcej spoločnosti „b“ je skrátená. 
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V prípade, ak všetky predložené ponuky ponúkajú rovnakú cenu za MW pre dražené kapacity 
a celková požiadavka na rezerváciu kapacít je vyššia ako dostupná kapacita dražená pre 
rezerváciu, kapacita bude pridelená podľa princípu „prvý prichádzajúci – prvý obslúžený“. 
Rozhodujúcim kritériom je časová známka každej ponuky.  

 

6. Vyrozumenie o výsledku aukcie 
 

Aukčná kancelária oznámi prostredníctvom e-Portálu Damas Energy každému účastníkovi aukcie 
nasledujúce informácie: 

1. obdobie rezervácie prenosovej kapacity (deň D), 
2. identifikácia profilu a smeru, 
3. výška rezervovanej prenosovej kapacity pre daného účastníka aukcie v jednotlivých 

hodinách v MW, 
4. Hodnota platby za získanú rezerváciu kapacity pre každú hodinu v EUR/MW 
5. Capacity Agreement Identification (CAI) – jedinečný identifikačný kód priradený 

pridelenej kapacite aukčným e-Portálom.  

Výsledky sú zverejnené do 10:30 hod CET (CEST) v  deň D-2. 

Kapacita pridelená v dennej aukcii je rezervovaná na celom profile v mene SEPS. Na strane 
UKRENERGO si účastník aukcie musí požadovanú kapacitu zabezpečiť osobitne. 

 

7. Využitie rezervovanej prenosovej kapacity 
 
Rezervovaním prenosovej kapacity na cezhraničnom prenosovom profile získal účastník aukcie 
záväzok od prevádzkovateľa SEPS, že tento jeho prenos je uskutočniteľný pri zachovaní 
štandardnej úrovne spoľahlivosti prevádzky prenosových sústav s výnimkou vyššej moci, stavu 
núdze a predchádzaniu stavu núdze podľa všeobecne platnej legislatívy SR.  

Pre využitie pridelenej kapacity a dojednanie prenosu na strane SEPS musí účastník aukcie vložiť 
do systému Damas Energy diagramy prenosov zvlášť pre každý smer  s rešpektovaním princípu 
n:m. Diagram prenosu na nasledujúci deň musí: 

• byť účastníkom aukcie zaslaný/vložený do systému Damas Energy  do termínu D-1 14:30 
hod. CET (CEST), 

• každý diagram musí obsahovať platnú identifikáciu (EIC kód) partnera na druhej strane 
hranice, profil a smer prenosu, 

• každý diagram musí obsahovať pre každú obchodnú hodinu prenášaný výkon v danej 
hodine. Táto hodnota musí byť prirodzeným číslom a musí byť nanajvýš rovná hodnote 
pridelenej kapacity v dennej aukcii, 

• každý diagram musí obsahovať CAI priradený kapacite, ktorej využitie je zaslaním 
diagramu deklarované.  

 
Diagram prenosu zaslaný účastníkom aukcie bude porovnaný s diagramom, ktorý jeho 
protistrana odovzdala ukrajinskému prenosovému operátorovi UKRENERGO. V prípade 
nezhodnosti, pokiaľ sa diagramy prenosov nezhodujú len v hodnote prenosu (MW), ale zhoduje 
sa smer prenosu, bude SEPS akceptovaný prenos s menšou hodnotou. Účastník aukcie je 
o znížení nominovaných hodnôt v dôsledku nezhodnosti diagramov informovaný správou v e-
Portáli Damas Energy. Ak sa diagramy prenosov nezhodujú v smere prenosu, SEPS tento 
nezhodný diagram neakceptuje - neuskutoční sa žiaden prenos elektriny. Účastník aukcie je 
o odmietnutí nominovaných hodnôt v dôsledku nezhodnosti diagramov informovaný správou 
v e-Portáli Damas Energy. V prípade zhodnosti diagramu zaslaného účastníkom aukcie 
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a diagramu zaslaného ukrajinskému prenosovému operátorovi je diagram účastníka aukcie 
akceptovaný. 

Prijatím diagramu prenosu v e-Portáli Damas Energy a potvrdením systému o úspešnom vložení 
je dojednaný medzi účastníkom aukcie a SEPS prenos elektriny v danom dni, ktorého sa 
požiadavka týkala, v rozsahu stanovenom v prijatom diagrame. Obchodný prípad je dojednaný 
pod číslom, ktoré je automaticky pridelené databázou systému Damas Energy. 

Práva na využitie rezervácie prenosovej kapacity sú používané na princípe „use it or lose it“. 
Zmeny diagramu prenosu po vyššie uvedenej časovej uzávierke sú neprípustné.  

 

8. Postúpenie rezervovanej prenosovej kapacity 
 
Postúpenie kapacitných práv rezervovaných v dennej aukcii nie je možné. 
 

9. Úhrada za management úzkeho miesta 
 
Výsledky denných aukcií kapacít sa finančne uhrádzajú v nasledovných zúčtovacích obdobiach: 

 

Termín vystavenia faktúry Fakturačné obdobie 

5. kalendárny deň v danom mesiaci fakturácia za 1.-5. obchodný deň v danom mesiaci 

10.  kalendárny deň v danom mesiaci fakturácia za 6.-10. obchodný deň v danom mesiaci 

15.  kalendárny deň v danom mesiaci fakturácia za 11.-15. obchodný deň v danom mesiaci 

20.  kalendárny deň v danom mesiaci fakturácia za 16.-20. obchodný deň v danom mesiaci 

25.  kalendárny deň v danom mesiaci fakturácia za 21.-25. obchodný deň v danom mesiaci 

posledný  kalendárny deň v danom mesiaci fakturácia za 26.-posledný obchodný deň v danom mesiaci 

 
Ak termín vystavenia faktúry pripadne na deň štátneho sviatku, sobotu alebo nedeľu, faktúra 
bude vystavená v nasledujúci pracovný deň. 
Účastník aukcie prevedie fakturovanú sumu na účet SEPS uvedený na faktúre. Faktúra bude 
splatná do 5 pracovných dní od dátumu jej vystavenia. 

Faktúry pre účastníkov aukcie z EÚ musia obsahovať všetky požadované údaje v súlade so 
zákonom o DPH, platným na Slovensku a v EÚ. V EÚ je to zákazník, kto uplatňuje a odvádza 
DPH. SEPS vystavuje faktúry za služby bez DPH a informuje účastníkov aukcie o ich daňových 
povinnostiach (uplatňuje sa mechanizmus „reverse charge”). Faktúry pre účastníka aukcie, 
registrovaného ako platiteľa DPH na Slovensku, budú vystavené vrátane DPH.  

Na základe týchto Aukčných pravidiel je SEPS oprávnená fakturovať úrok z omeškania vo výške 
1M EURIBOR + 8 % p.a. (pri 360-dňovom účtovnom roku), z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu 
omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri 
výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. Úrok z omeškania je splatný do 14 
kalendárnych dní od odoslania jeho vyúčtovania faxom. Faktúra bude zaslaná účastníkovi aukcie 
aj doporučene na adresu jeho sídla. 

Účastník aukcie musí uhradiť všetky bankové poplatky. Dátumom platby je dátum, kedy bola 
daná suma pripísaná na uvedený účet SEPS Faktúry musia byť uhradené najneskôr v deň 
splatnosti uvedený na faktúre, bez poplatku a bez zrážky a/alebo vyrovnania (prijatie platby na 
účet SEPS). V prípade, že faktúra nie je uhradená riadne a včas, účastník aukcie bude 
bezodkladne vylúčený z aukčného procesu až do finančného vysporiadania všetkých záväzkov. 
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Ak takýto časový limit uplynie v deň štátneho sviatku, v sobotu alebo v nedeľu, platba je splatná 
v nasledujúci pracovný deň. 

Prenosové poplatky, ako sú okrem iného prenosové poplatky vyplývajúce z cezhraničnej 
tarifikácie, vrátane všetkých relevantných a prípustných poplatkov sa budú účtovať oddelene od 
platby za riadenie preťaženia. 
 

10. Krátenie rezervovanej kapacity 
 

Rezervovaná prenosová kapacita môže byť predmetom krátenia v prípadoch, kedy SEPS zistí, 
že existuje riziko, že rezervovanú prenosovú kapacitu nie je možné garantovať v dôsledku vzniku 
havarijnej situácie, v ktorej SEPS musí urýchlene konať s cieľom zabezpečiť bezpečnú 
a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy. 

Oznámenie o krátení rezervovanej prenosovej kapacity musí byť zverejnené do 14:30 hod. CET 
(CEST) dňa D-1 (D je deň prenosu) na internetovej stránke SEPS a v aukčnom e-portáli. Okrem 
toho Aukčná kancelária SEPS bezodkladne informuje všetkých účastníkov aukcie, ktorým bola 
skrátená rezervovaná prenosová kapacita, telefonicky, resp. správou poslanou e-mailom o 
dátume, dobe trvania a rozsahu krátenia rezervovanej prenosovej kapacity a o možnej potrebe 
predloženia nových opravených diagramov cezhraničných prenosov. 

Pri krátení prenosových práv je uplatňovaný princíp pro-rata, tzn. prenosové kapacity sú 
skrátené všetkým dotknutým účastníkom aukcie v pomere, v akom bola skrátená celková výška 
pridelenej prenosovej kapacity. Výška prenosovej kapacity, ktorá zostane účastníkovi aukcie po 
jej proporcionálnom skrátení, bude zaokrúhlená nadol na celé MW. 

Krátenie rezervovaných prenosových kapacít je zohľadnené pri fakturácii za rezerváciu 
prenosových kapacít pridelených v denných aukciách. Za skrátené prenosové kapacity nebude 
fakturovaný žiadny poplatok. Výnimku predstavuje prípad vyššej moci, kedy účastník aukcie 
nemá právo na žiadnu kompenzáciu za skrátené prenosové kapacity. 
 

11. Riešenie sporov 
 

Účastník aukcie a Aukčná kancelária SEPS vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory 
vyplývajúce z procedúry denných aukcií boli urovnané cestou zmierenia. O sporných veciach 
rokujú  k tomu splnomocnení zástupcovia účastníka aukcie a Aukčnej kancelárie SEPS. Strana, 
ktorá uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú stranu k riešeniu sporu, pričom spor 
popíše, ak je nárok oceniteľný peniazmi, uvedie sa tiež čiastka, na ktorú svoj nárok hodnotí, 
alebo definuje požiadavku a predloží dôkazy, o ktoré svoj nárok opiera. Výzva sa doručí druhej 
strane osobne alebo doporučeným listom. 

Ak nedôjde k dohode do 30 dní od odoslania výzvy k riešeniu sporu podľa týchto pravidiel 
a podľa práva Slovenskej republiky, môže Aukčná kancelária SEPS alebo účastník aukcie podať 
žalobu na príslušnom súde v SR. 
 
Kontaktné údaje Aukčnej kancelárie 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Aukčná kancelária SEPS 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
 
E-mail:damas@sepsas.sk 
Tel: +421 2 5069 2804 
Fax: +421 2 5069 2817“  
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Kapitola 5.5 rozhodnutia č. 0084/2022/E-PP zo dňa 30.09.2022 nadobúda účinnosť 

dňa 01.10.2022 a Príloha B rozhodnutia č. 0084/2022/E-PP zo dňa 30.09.2022 nadobúda 

účinnosť dňa 24.10.2022, nie však skôr ako dňom nadobudnutia právoplatnosti 

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

 

Odôvodnenie: 

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

„úrad“) bol dňa 21.09.2022 doručený a pod podacím číslom úradu 28385/2022/BA zaevidovaný 

návrh na zmenu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ďalej len ,,zmena prevádzkového poriadku“), prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

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

IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom sa 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 5.5 platného prevádzkového poriadku účastníka konania 

vyplynula na základe potreby doplnenia pojmu „viacdňový nákup“, ktorý zahrňuje krátkodobý 

a strednodobý nákup podporných služieb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (ďalej len „nariadenie 

o vnútornom trhu s elektrinou“). 

 Druhá zmena sa týka aktualizácie znenia Prílohy B, ktorá obsahuje Pravidlá mesačných 

aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile 

SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej 

„SEPS“) a  Pravidlá denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít 

na cezhraničnom prenosovom profile SK – UA organizovaných jednostranne SEPS, kde prišlo 

k zmene časového harmonogramu konania denných aukcií, t.j. k posunutiu termínu konania 

denných jednostranných aukcií z pôvodného termínu D-1 9:00-10:00, kde deň D je deň prenosu, 

na nový termín D-2 9:00-10:00. Taktiež prišlo k úprave fakturácii v kratších 5 dňových časových 

intervaloch, a to z dôvodu, že v rámci pravidiel denných aukcií nie je požadovaná finančná 

zábezpeka. 
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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. Účastník konania v priebehu konania 

predložil úradu dňa 28.09.2022 doplnené podanie zaevidované pod podacím číslom úradu 

29159/2022/BA a následne dňa 29.09.2022 ďalšie doplnenie podania zaevidované pod podacím 

číslom úradu 29486/2022/BA, v ktorom účastník konania uviedol navrhované účinnosti 

Kapitoly 5.5 a Prílohy B prevádzkového poriadku. Úrad 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 nariadením o vnútornom trhu s elektrinou. 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 5.5 

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

zapracované priamo v texte Kapitoly 5.5 a Prílohy B 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 


