
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE 

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

R O Z H O D N U T I E   

 

Číslo: 0008/2018/E-EU      Bratislava, 19. 07. 2018 

Číslo spisu: 2968-2018-BA 

 

 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 4 ods. 5 a ods. 7 písm. c) nariadenia Komisie (EÚ) 

2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie 

dlhodobých kapacít, § 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 vo veci 

rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy  

 

rozhodol 

 

podľa článku 31 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým 

sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít a § 13 ods. 2 písm. a) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, že pre regulovaný subjekt 

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

IČO: 35 829 141 s c h v a ľ u j e  prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej 

sústavy v tomto znení: 

 

 

„Prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,  

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

 

Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 31 

nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len „nariadenie FCA“) v znení 

schváleného návrhu prevádzkovateľov prenosových sústav („ďalej len „TSO“) regiónu 

výpočtu kapacity Core na zmenu súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých 

prenosových práv na základe čl. 4(12) nariadenia FCA 

      6. júna 2018  
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Všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (TSO) regiónu Core CCR berú do úvahy 

nasledovné: 

 

Keďže 

 
(1) Európska komisia ustanovila nariadenie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovujú podrobné 

pravidlá o prideľovaní kapacity medzi zónami na forwardových trhoch (ďalej len 
„Nariadenie FCA“), ktoré nadobudlo platnosť 17. 10. 2016. 

(2) Článok 31 Nariadenia FCA vyžaduje, aby TSO regiónu na výpočet kapacity (CCR), kde 
existujú dlhodobé prenosové práva (LTR), spoločne pripravili návrh regionálneho 
usporiadania dlhodobých prenosových práv, ktoré sa majú vydávať na každej hranici 
obchodnej zóny v rámci CCR (ďalej len „Návrh LTR zo strany TSO Core CCR“). 

(3) Najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí platnosti Nariadenia FCA alebo najneskôr šesť 
mesiacov po prijatí príslušného rozhodnutia zo strany NRÚ regiónu CCR o zavedení 
dlhodobých prenosových práv podľa článku 30 (2) Nariadenia FCA, bude návrh TSO 
predložený regulačným úradom regiónu na výpočet kapacity podľa článku 4 Nariadenia 
FCA. 

(4) Ide o spoločný návrh, ktorý pripravili TSO Core CCR podľa definície v rozhodnutí 
č. 06/2016 Agentúry zo 17. 11. 2016 podľa článku 15(1) nariadenia Komisie (EÚ) 
2015/1222. 

(5) Článok 4(8) Nariadenia FCA vyžaduje opis očakávaného dopadu tohto návrhu na ciele 
Nariadenia FCA. Návrh LTR zo strany TSO Core CCR prispieva k dosiahnutiu cieľov 
článku 3 Nariadenia FCA a žiadnym spôsobom nebráni ich dosiahnutiu. Dopad 
sa uvádza nižšie v bode 6 tejto časti Keďže. 

(6) Tento Návrh produktu určuje jasne definovaný rozsah dlhodobých prenosových práv, 
ktoré môžu byť ponúkané na hraniciach obchodnej zóny Core CCR. Jasne definovaný 
zoznam dlhodobých prenosových práv zabezpečuje konzistentný produkt v celom 
rozsahu hraníc obchodnej zóny a podporuje flexibilný rozsah možností na hedžingové 
príležitosti medzi zónami (cieľ 3a a 3f) nediskriminačným spôsobom pri splnení 
trhových požiadaviek na účasť (cieľ 3c). 

 

 Nasledujúci návrh predložte národným regulačným úradom regiónu výpočtu kapacity 
Core CCR: 

 

Článok 1 
Predmet a rozsah 

1. Tento dokument je Návrhom LTR zo strany TSO Core CCR podľa požiadaviek 
článku 31 Nariadenia FCA. 

2. Tento Návrh LTR zo strany TSO Gore CCR podlieha schváleniu podľa článku 4.7.(c) 
Nariadenia FCA. 

3. Objem kapacity medzi zónami ponúkanej na každej hranici obchodnej zóny bude 
určený v súlade s metodikou na výpočet dlhodobej kapacity požadovanej podľa 
článku 10 Nariadenia FCA a metodiky na rozdelenie dlhodobej kapacity medzi 
zónami požadovanej článkom 16 Nariadenia FCA od schválenia a implementácie 
takých metodík. 

4. Dlhodobé prenosové práva podľa tohto návrhu budú ponúkať všetci TSO v rámci 
Core CCR účastníkom trhu prostredníctvom jednotnej alokačnej platformy zriadenej 
v súlade s článkom 48 Nariadenia FCA. 
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5. Dlhodobé prenosové práva podľa tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR budú 
prideľované vzhľadom na harmonizované pravidlá prideľovania v súlade s článkom 
51 Nariadenia FCA. 

 

Článok 2 
Definície a výklad 

1. Pojmy používané v tomto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR majú významy 
uvedené v článku 2 Nariadenia FCA, článku 2 nariadenia (EÚ) 2015/1222, článku 2 
nariadenia (ES) č. 714/2009, článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 a článku 
2 smernice 2009/72/ES Európskeho parlamentu a Rady. 

2. V tomto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR, pokiaľ kontext nevyžaduje inak: 

a. sa singulár chápe ako plurál a opačne; 

b. sa obsah a nadpisy vkladajú iba kvôli vhodnosti a nemajú vplyv na interpretáciu 
tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR; 

c. sú odkazy na „článok“, pokiaľ nie je uvedené inak, odkazmi na článok tohto 
Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR; a 

d. akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernicu, poriadok, nástroj, kódex 
alebo akékoľvek iné uzákonenie zahŕňa akúkoľvek úpravu, rozšírenie alebo 
opätovné uzákonenie ich vtedajšej platnej verzie. 

 

Článok 3 
Všeobecné princípy 

1. Navrhované usporiadanie dlhodobých prenosových práv sa zameriava na harmonizované 
a jednoduché usporiadanie dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR na podporu 
cieľov uvedených v článku 3 Nariadenia FCA. 

 
2. Hranice obchodnej zóny spadajúce pod regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových 
práv sú uvedené v článku 4 tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR. 

 

Článok 4 
Zahrnuté hranice Obchodnej zóny 

1. Hranice obchodnej zóny spadajúce pod toto regionálne usporiadanie dlhodobých 

prenosových práv zahŕňajú všetky hranice medzi obchodnými zónami, ktoré sú súčasťou 

Core CCR. 

2. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv sa nevzťahuje na hranice 

obchodnej zóny, pre ktoré kompetentné regulačné úrady prijali koordinované rozhodnutia 

o nevydaní dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 30(1) Nariadenia FCA. 

3. V prípade zavedenia nových hraníc obchodnej zóny alebo vymazania hraníc obchodnej 
zóny v rámci Core CCR bude Návrh LTR zo strany TSO Core CCR primerane zmenený 
a doplnený v súlade s článkom 9(12) Nariadenia FCA. 

 

Článok 5 
Typ dlhodobých prenosových práv 

1. Typ dlhodobých prenosových práv používaných pre relevantné jednotlivé hranice 
obchodnej zóny spadajúce pod tento Návrh LTR zo strany TSO Core CCR bude typ FTR - 
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opcie alebo fyzické kapacitné práva podľa zásady UIOSI. 
 
2. Typ dlhodobých prenosových práv používaných pre každú hranicu obchodnej zóny 
spadajúcu pod tento Návrh LTR zo strany TSO Core CCR je definovaný v Tabuľke 1 
 

Tabuľka 1 Typ dlhodobých prenosových práv pre hranice ponukových oblastí 

 
 

Core CCR borders 
 

Type of long-term transmission right 

NL-BE FTR-options 

NL-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

BE-FR FTR-options 

BE-DE/LU No LTRs defined yet 

FR-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

PL-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

PL-CZ Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

CZ-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

PL-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

AT-DE/LU FTR-options 

AT-CZ Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

AT-SI Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

SI-HR Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

HR-HU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

AT-HU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

HU-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

HU-RO Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

CZ-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

SI-HU
1
 Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

 
1
hranica ponukových oblastí SI-HU sa stane účinnou v súlade s bodom 4 čl. 5 rozhodnutia CCR (Rozhodnutie 

ACER č. 06/2016). 
 dlhodobého prenosového práva 

Hranica obchodnej zóny AT-DE/LU nadobudne účinnosť podľa Prílohy 1 článok 5 bod 3 
rozhodnutia CCR (rozhodnutie ACER č. 06/2016). Hranica obchodnej zóny SI-HU 
nadobudne účinnosť podľa Prílohy č. 1 článok 5 bod 4 rozhodnutia CCR (rozhodnutie ACER 
č. 06/2016). 
 

Článok 6 
Časové rámce dlhodobej kapacity 

Dlhodobé prenosové práva budú vydané pre časové rámce dlhodobej kapacity mesiac a rok. 
 

Článok 7 
Forma produktu 

1. Dlhodobé prenosové práva budú vydané formou produktov základného zaťaženia s fixným 
počtom MW v produktovom období. 

2. Forma produktu môže zahrnúť redukčné obdobia, t. j. konkrétne kalendárne dni a/alebo 
hodiny v rámci produktového obdobia, počas ktorého sú ponúkané Kapacity medzi zónami  
so zníženým počtom MW so zohľadnením predpokladanej konkrétnej situácie v sústave 
(napr. plánovaná údržba, dlhodobé výpadky, predpokladané problémy s vyrovnávaním). 
 
3. Ak produkt, ktorý podlieha aukcii, zahŕňa redukčné obdobia, bude špecifikácia aukcie 
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zahŕňať pre každé redukčné obdobie informácie o trvaní redukčného obdobia a objem 
ponúkaných kapacít. 

 

Článok 8 
Časová priamka implementácie 

1. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv bude implementované na všetkých 
hraniciach obchodnej zóny Core CCR, kde v čase nadobudnutia platnosti Nariadenia FCA 
existovali dlhodobé prenosové práva, najneskôr pre prvú aukciu časového rámca 2019. 

2. Na hraniciach obchodnej zóny, kde v čase nadobudnutia platnosti Nariadenia FCA 
neexistovali dlhodobé prenosové práva, bude regionálne usporiadanie dlhodobých 
prenosových práv implementované po tom, ako kompetentné regulačné úrady prijali 
koordinované rozhodnutia o vydaní dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 30(2) 
Nariadenia FCA na príslušných hraniciach. 

3. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv na hraniciach ponukových 
oblastí AT-DE/LU a CZ-SK má byť implementované najneskôr v čase prvej aukcie 
v časovom rámci roku 2019 v súlade s rozhodnutiami príslušných NRÚ. 
 

Článok 9 
Jazyk 

1. Referenčným jazykom tohto návrhu bude anglický jazyk. Na zabránenie pochybnostiam, 

ak TSO potrebujú preklad tohto návrhu do svojho národného jazyka(ov), v prípade 

nezrovnalostí medzi verziou v anglickom jazyku zverejnenou zo strany TSO v súlade 

s článkom 4(13) nariadenia 2016/1719 a akoukoľvek verziou v inom jazyku, poskytne 

príslušný TSO relevantným národným regulačným úradom aktualizovaný preklad návrhu 

podľa národnej legislatívy.“ 

 

V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou sa uplatňuje anglická verzia.  

 

Odôvodnenie: 

 Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava 26, IČO: 35 829 141 (ďalej ako „účastník konania“) predložila 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) návrh prevádzkovateľov 

prenosových sústav regiónu Core CCR na doplnenie súčasného regionálneho usporiadania 

dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 4(12) nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít 

(ďalej len „nariadenie FCA“). Predmetný návrh bol predložený podaním doručeným úradu 

dňa 28. novembra 2017 a zaevidovaný pod podacím číslom 42979/2017/BA. 

 Zo všeobecne záväzných nariadení Komisie (sieťových predpisov EÚ) vyplývajú 

zmeny súvisiace s prevádzkovaním prenosovej sústavy, ktoré je potrebné zapracovať 

do prevádzkového poriadku. Nariadenia Komisie (sieťové predpisy) sú všeobecne záväzné 

a priamo vykonateľné v každom členskom štáte Európskej únie. Slovenská republika je 

povinná implementovať do svojho právneho poriadku nariadenia Komisie tak, aby boli plne 

vykonateľné, zákonné, s možnosťou kontroly a uloženia sankcie za ich porušenie. 
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V článku 31 ods. 3 nariadenia FCA sa vyžaduje, aby všetci PPS v každom regióne 

výpočtu kapacity spoločne vypracovali návrh na regionálne usporiadanie dlhodobých 

prenosových práv (ďalej len "pôvodný návrh LTR"), ktoré sa majú vydať na každej hranici 

ponukovej oblasti v rámci regiónu výpočtu kapacity do šiestich mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti nariadenia FCA. Všetci prevádzkovatelia prenosovej sústavy v regióne výpočtu 

kapacity Core predložili svoj pôvodný návrh LTR svojim príslušným regulačným orgánom do 

20. apríla 2017. Do šiestich mesiacov od doručenia pôvodného návrhu LTR poslednému 

dotknutému regulačnému orgánu, t.j. do 20. októbra 2017 každý Core regulačný orgán 

schválil pôvodný návrh LTR. Tieto vnútroštátne rozhodnutia vyplývali a vychádzali zo  

schválenia pôvodného návrhu LTR všetkými Core regulačnými orgánmi prostredníctvom 

Regionálneho fóra energetických regulátorov regiónu Core (CERRF) dňa 3. októbra 2017. 

Úrad, ako orgán príslušný na konanie podľa článku 4 ods. 5 a ods. 7 písm. c) FCA schválil 

LTR podľa článku 31 FCA rozhodnutím č. 0006/2017/E-EU zo dňa 20. októbra 2017. 

Do 6 mesiacov po koordinovaných rozhodnutiach o vydaní LTR na hranici 

ponukovej oblasti boli všetci prevádzkovatelia prenosovej sústavy v regióne povinní 

vypracovať a predložiť návrh na zmenu regionálneho usporiadania LTR. Dňa 17. mája ERÚ 

a 26. mája 2017 úrad vydali rozhodnutie, že na CZ-SK hranici ponukovej oblasti budú 

ponúkané dlhodobé prenosové práva. Dňa 15. mája 2017 E-Control a BNetzA vydali 

rozhodnutie, že dlhodobé prenosové práva budú ponúkané na AT-DE/LU hranici ponukovej 

oblasti. 

Podľa článku 4(12) FCA TSO zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo 

metodík, alebo regulačné orgány zodpovedné za ich prijatie v súlade s odsekmi 6 a 7 môžu 

požiadať o zmenu týchto podmienok alebo metodík. 

 Všetci Core TSO zorganizovali od 20. októbra 2017 do 21. novembra 2017 verejnú 

konzultáciu o koncepte návrhu na zmenu LTR v súlade s požiadavkami článku 31, článku 4 

ods. 12 a článku 6 nariadenia FCA.  

 Návrh Core TSO na zmenu LTR zahŕňal, ako sa požaduje v článku 4 ods. 8 nariadenia 

FCA, navrhovaný časový harmonogram implementácie a popis očakávaného vplyvu na ciele 

nariadenia FCA. 

 Návrh bol spoločným návrhom dodatku vytvoreným všetkými TSO z regiónu Core 

CCR na zmenu a doplnenie súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových 

práv podľa čl. 4(12) FCA a bol vypracovaný na základe rozhodnutia príslušných národných 

regulačných úradov o zavedení dlhodobých práv na hraniciach ponukových oblastí CZ-SK 

a AT-DE/LU. Návrh na zmenu LTR uvádzal dve zmeny oproti pôvodného návrhu LTR: 

zavedenie finančných prenosových práv – opcií na AT-DE/LU hranici ponukovej oblasti 

a fyzických prenosových práv na základe princípu UIOSI na CZ-SK hranici ponukovej oblasti 

v článku 1 a článok 2 stanovuje, že dotknutí prevádzkovatelia prenosovej sústavy musia 

predložiť navrhované dlhodobé prenosové práva na CZ-SK a AT-DE/LU hraniciach 

ponukovej oblasti podľa rozhodnutia príslušných regulačných orgánov najneskôr pre prvú 

aukciu pre časový rámec roku 2019. 

 Všetky Core regulačné orgány návrh posúdili, úzko spolupracovali a koordinovali 

svoju činnosť s cieľom dosiahnuť dohodu, že návrh na zmenu LTR spĺňa požiadavky 

nariadenia FCA. 

Dňa 6. júna 2018 sa konalo zasadnutie Regionálneho fóra energetických regulátorov 

regiónu Core (CERRF), kde národné regulačné orgány schválili návrh týkajúci sa zmeny 

súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv, ktorý predložili všetci 

TSO v súlade s článkom 4(12) nariadenia FCA.  
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 Všetky Core regulačné orgány musia na základe tejto dohody vydať rozhodnutie 

do 23. júla 2018. Schválenie návrhu na zmenu LTR bude účinné rozhodnutím posledného 

dotknutého Core regulačného orgánu. 

Po vydaní vnútroštátnych rozhodnutí všetkých Core regulačných orgánov sú všetci 

Core TSO povinní v súlade s článkom 4 ods. 13 nariadenia FCA zverejniť návrh na zmenu 

LTR v znení, v akom bol schválený. Všetci Core prevádzkovatelia prenosovej sústavy musia 

rešpektovať lehoty na implementáciu stanovené v článku 8 pôvodného návrhu LTR 

a v článku 2 návrhu na zmenu LTR. 

Úrad pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z rozhodnutia č. 0006/2017/E-EU zo dňa 

20. októbra 2017, ktorým schválil návrh účastníka konania na regionálne usporiadanie 

dlhodobých prenosových práv podľa článku 31 FCA a z rozhodnutia Regionálneho fóra 

energetických regulátorov regiónu Core (CERRF) zo dňa 6. júna 2018. 

Vydaním tohto rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku účastníka konania 

o regionálnom usporiadaní dlhodobých prenosových práv sa nahrádza regionálne 

usporiadanie dlhodobých prenosových práv schválené rozhodnutím úradu č. 0006/2017/E-EU 

zo dňa 20. októbra 2017. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z nariadenia FCA, zo zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

preskúmal podklady nachádzajúce sa v spise č. 2968-2018-BA a v priebehu správneho 

konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, 

a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka  

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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


