
Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019 
 
 
 
Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým 
sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie“). 
Na základe predmetného Nariadenia budú s účinnosťou od 1.1.2019 vykonané zmeny v Informačnom 
systéme Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ktorých zoznam je obsiahnutý v tomto ozname. 
 
Ďalej sú v tomto ozname zhrnuté dopady na uplatňovanie dotknutých ustanovení vyhlášky č. 24/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá  
pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „vyhláška o pravidlách trhu“) a vyhlášky 
č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky 
vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška o cenovej regulácii 
v elektroenergetike“). 
 
 

A Zoznam zmien v súvislosti s Nariadením 
1. Zmena znamienkovej konvencie odchýlok 
2. Zmena znamienkovej konvencie platieb za odchýlky a platieb za podiel na nákladoch  

za regulačnú elektrinu 
3. Zmena znamienkovej konvencie zúčtovania rozdielov a platieb za zúčtovanie rozdielov 

 
 

1. Zmena znamienkovej konvencie odchýlok 
 

Situácia Do 31.12.2018 Od 1.1.2019 

Subjekt zúčtovania spôsobí svojím 
správaním v sústave nedostatok 
elektriny. 

Kladná odchýlka Subjektu 
zúčtovania. 

Záporná odchýlka 
Subjektu zúčtovania. 

Subjekt zúčtovania spôsobí svojím 
správaním v sústave prebytok elektriny. 

Záporná odchýlka 
Subjektu zúčtovania. 

Kladná odchýlka Subjektu 
zúčtovania. 

Nedostatok elektriny v sústave. Kladná odchýlka sústavy. 
Záporná odchýlka 
sústavy. 

Prebytok elektriny v sústave. 
Záporná odchýlka 
sústavy. 

Kladná odchýlka sústavy. 

 
Poznámky: 

 Pri výpočte výšky finančnej zábezpeky sa namiesto priemernej ceny kladnej odchýlky 

zohľadňuje priemerná cena zápornej odchýlky, ktorá sa bude počítať analogicky ako priemerná 

cena kladnej odchýlky v súčasnosti. 

  



2. Zmena znamienkovej konvencie platieb za odchýlky a platieb za podiel na nákladoch  
za regulačnú elektrinu 

 

Situácia Do 31.12.2018 Od 1.1.2019 

Subjekt zúčtovania hradí platbu za 
odchýlku OKTE. 

Kladná platba za 
odchýlku. 

Záporná platba za 
odchýlku. 

OKTE hradí platbu za odchýlku Subjektu 
zúčtovania. 

Záporná platba za 
odchýlku. 

Kladná platba za 
odchýlku. 

Subjekt zúčtovania hradí platbu za podiel 
na nákladoch za regulačnú elektrinu 
OKTE. 

Kladná platba za podiel 
na nákladoch za 
regulačnú elektrinu. 

Záporná platba za podiel 
na nákladoch za 
regulačnú elektrinu. 

OKTE hradí platbu za podiel na nákladoch 
za regulačnú elektrinu Subjektu 
zúčtovania. 

Záporná platba za podiel 
na nákladoch za 
regulačnú elektrinu. 

Kladná platba za podiel 
na nákladoch za 
regulačnú elektrinu. 

 
Poznámky: 

 Koeficient zápornej platby za odchýlku (terminológia do 31.12.2018) sa premenováva  

na koeficient platby za protiodchýlku (terminológia od 1.1.2019). 

 Od 1.1.2019 sa pri výpočte zápornej platby za odchýlku neaplikuje žiaden koeficient. 

 Od 1.1.2019 sa pri výpočte kladnej platby za odchýlku aplikuje koeficient platby  

za protiodchýlku. 

 

3. Zmena znamienkovej konvencie zúčtovania rozdielov a platieb za zúčtovanie rozdielov 
 

Situácia Do 31.12.2018 Od 1.1.2019 

Nedostatok elektriny pri vyhodnotení 
rozdielov Subjektu zúčtovania. 

Kladný rozdiel. Záporný rozdiel. 

Prebytok elektriny pri vyhodnotení 
rozdielov Subjektu zúčtovania. 

Záporný rozdiel. Kladný rozdiel. 

Subjekt zúčtovania hradí platbu za 
zúčtovanie rozdielov OKTE. 

Kladná platba za 
zúčtovanie rozdielov. 

Záporná platba za 
zúčtovanie rozdielov. 

OKTE hradí platbu za zúčtovanie rozdielov 
Subjektu zúčtovania. 

Záporná platba za 
zúčtovanie rozdielov. 

Kladná platba za 
zúčtovanie rozdielov. 

 

B Dopady na uplatňovanie dotknutých ustanovení vyhlášky o pravidlách trhu a vyhlášky 
o cenovej regulácii v elektroenergetike 

 
Dotknuté ustanovenia vyhlášky o pravidlách trhu a vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike: 

 dotknuté ustanovenia vyhlášky o pravidlách trhu: 

o §34 – definícia parametra Co,  

o § 17 ods. 15, 16 a 20 písm. j), 

o § 20 ods. 2 písm. i), 

o Príloha 8 ods. 7, 

 dotknuté ustanovenia vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike: 

o §22 ods. 4. 

Keďže vyššie uvedené ustanovenia vyhlášky o pravidlách trhu a vyhlášky o cenovej regulácii  
v elektroenergetike nie sú v súlade s Nariadením, od 1.1.2019 sa bude vo vzťahu k účastníkom trhu 
postupovať podľa nového Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, 
ktorého text bude plne reflektovať znenie Nariadenia. 


