
 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 

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

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0005/2018/E-PP       Bratislava 01. 03. 2018 

Číslo spisu: 1232-2018-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie 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 vo veci zmeny rozhodnutia 

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 a rozhodnutia 

č. 0001/2018/E-PP zo dňa 25. 01. 2018, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy  

 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

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 z vlastného podnetu 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 a rozhodnutia č. 0001/2018/E-PP zo dňa 25. 01. 2018 o schválení 

prevádzkového poriadku takto: 

 

1. V kapitole 5.1 odsek 9 znie: 

„9. S Poskytovateľmi PpS typu SRN a typu Štart z tmy PPS uzatvára Zmluvu o poskytovaní PpS.“ 

 

2. V kapitole 5.1 prvá veta odseku 14 znie: 

„14. Jednou z podmienok poskytovania PpS typu SRN a typu Štart z tmy je uzatvorenie Zmluvy 

o poskytovaní PpS medzi PPS a Poskytovateľom.“ 

 

3. V kapitole 5.9 odsek 17 znie: 

„17. V prípade Kontraktov uzatvorených v rámci viacročného výberového konania, PPS umožní 

Poskytovateľovi na základe písomnej žiadosti prevod práv a povinností z Kontraktu na Náhradného 

poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený previesť na Náhradného poskytovateľa práva 

a povinností z Kontraktu na obdobie trvania Kontraktu alebo jeho časti v členení na jednotlivé 

kalendárne mesiace v zmysle podmienok uvedených Rámcovej zmluve. Poskytovateľ je povinný 
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písomnú žiadosť na prevod práv a povinností z Kontraktu z Poskytovateľa na Náhradného 

poskytovateľa doručiť PPS v období od 01.09. do 20.09. kalendárneho roka bezprostredne 

predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom prevod práv a povinností z predmetného Kontraktu 

má nadobudnúť účinok. Udelenie súhlasu PPS s prevodom práv a povinností podľa tohto odseku je 

podmienené záväzkom Náhradného poskytovateľa s prevzatím poskytovania PpS a všetkých 

záväzkov Poskytovateľa voči PPS v zmysle podmienok uvedených v Rámcovej zmluvy 

a podmienok uvedených v odseku 24 tejto kapitoly. Práva a povinnosti Náhradného poskytovateľa 

sa v rozsahu, v akom na neho boli z Kontraktu prevedené spravujú daným Kontraktom, 

Prevádzkovým poriadkom a Rámcovou zmluvou, ktorú má Náhradný poskytovateľ uzatvorenú 

s PPS. V prípade takéhoto prevodu práv a povinností z Kontraktu sa objem prevádzaného výkonu, 

ktorý je predmetom prevodu práv a povinností nezapočítava do limitu určeného v odseku 24 tejto 

kapitoly pre Kontrakty uzatvorené na základe výberových konaní uvedených v Rámcovej zmluve. 

Náhradný poskytovateľ je povinný upraviť výšku finančného zabezpečenia v zmysle podmienok 

uvedených v Rámcovej zmluve.“ 

 

4. V kapitole 5.9 odsek 26 znie: 

„26. Odseky 13 až 24 tejto kapitoly platia v prípade, ak Rámcová zmluva, resp. používateľská 

príručka pre prevody Kontraktov zverejnená v IS PPS neurčuje inak.“ 

 

5. Za kapitolu 11.2 sa vkladá nová kapitola 11.3, ktorá znie:  

„11.3 Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov Európskej únie 

1. Sieťovými predpismi Európskej únie sú nariadenia Európskej komisie vypracované podľa 

nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy 

pre cezhraničné výmeny elektriny. Zoznam sieťových predpisov Európskej únie (nariadení 

Komisie) je uvedený v kapitole 1.4.  

2. Prevádzkové poriadky o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov Európskej únie 

sa schvaľujú úradom formou samostatných prevádzkových poriadkov prevádzkovateľa prenosovej 

sústavy, ktoré nie sú súčasťou tohto prevádzkového poriadku; pokiaľ úrad v správnom konaní 

nerozhodne inak.  

3. Metodiky a podmienky podľa sieťových predpisov Európskej únie, o ktorých rozhodla Agentúra 

pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „ACER“) v súlade s článkom 8 

ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým 

sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prenesenie 

rozhodovacej právomoci od národných regulačných orgánov) sa považujú za prevádzkové poriadky 

podľa zákona o regulácii a zákona o energetike, pričom nie sú súčasťou tohto prevádzkového 

poriadku; pokiaľ úrad v správnom konaní nerozhodne inak.  

4. Prevádzkové poriadky o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov Európskej únie 

sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. 

5. Ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sú v rozpore s prevádzkovým poriadkom 

o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov Európskej únie sa nepoužijú na právne 

vzťahy a postupy prevádzkovateľa prenosovej sústavy a účastníkov trhu s elektrinou.  

6. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný podať úradu návrh na zosúladenie dotknutých 

ustanovení tohto prevádzkového poriadku s prevádzkovým poriadkom o metodikách 

a podmienkach podľa sieťových predpisov Európskej únie do 6 mesiacov odo dňa účinnosti 

prevádzkového poriadku o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov Európskej únie.  

7. Úradom schválené prevádzkové poriadky prevádzkovateľa prenosovej sústavy a rozhodnutia 

ACER podľa odseku 3 sa zverejnia na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

a webovom sídle úradu.“.  

 

Doterajšia kapitola 11.3 sa označuje ako kapitola 11.4. 

 

6. V časti Obsah názov Prílohy E znie: 
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„Pravidlá denných tieňových aukcií na rezerváciu kapacít týkajúcich sa hranice prenosu medzi 

ČEPS a SEPS (ďalej len „Pravidlá CZ-SK“)“. 

 

7. V prevádzkovom poriadku Príloha E znie: 

 

„Pravidlá denných tieňových aukcií na rezerváciu kapacít týkajúcich sa hranice 

prenosu medzi ČEPS a SEPS  

(ďalej len „Pravidlá CZ-SK“) 
 

Definície 

Aukčná cena – cena v EUR/MW, ktorú zaplatí účastník aukcie za pridelenú kapacitu  

ATC - Voľná obchodovateľná prenosová kapacita ponúkaná v procese denných tieňových aukcií 

ČEPS – ČEPS, a.s. so sídlom Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, Česká republika 

EIC kód - Identifikačný kód umožňujúci jednoznačnú identifikáciu účastníkov trhu s elektrinou v rámci 

členských krajín ENTSO-E (asociácia European Network of Transmission System Operators for Electricity). 

D – obchodný deň, pre ktorý sa prideľuje kapacita 

e-Portal – programové vybavenie ČEPS pre organizáciu a zabezpečenie tieňových aukcií 

Krátenie – zníženie dennej pridelenej kapacity podľa týchto Pravidiel CZ-SK. 

Ponuka – je ponuka účastníka aukcie na nákup kapacity predložená v súlade  s Pravidlami CZ-SK. Ponuka 

sa skladá z dvoch hodnôt: kapacita v MW a ponuková cena v EUR/MW. 

Ponuková cena – najvyššia cena v EUR, ktorú je účastník aukcie ochotný zaplatiť za jeden MW.  

Nariadenie EU – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 zo dňa 13. júla 2009 

o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničný obchod s elektrinou a o zrušení Nariadenia (ES) 

č. 1228/2003. 

Pracovný deň - Kalendárny deň okrem soboty, nedele a štátnych a ostatných sviatkov v zmysle zákona ČR 

č. 245/2000 Sb. o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v platnom znení. 

Prepojenie trhov - implicitná aukcia v D-1 na hranici CZ-SK v rámci procedúry 4M Market Coupling 

v česko-slovensko-maďarsko-rumunskej obchodnej oblasti. 

Pridelená kapacita - Prenosová kapacita pridelená podľa Pravidiel CZ-SK v rámci tieňovej aukcie. 

Rozpojenie – situácia, kedy nie je možné pre konkrétny deň prideliť dostupnú prenosovú kapacitu 

prostredníctvom bežného postupu Prepojenia trhov. 

SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., spoločnosť so sídlom Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava 26, Slovenská republika 

Tieňová aukcia – riešenie pre prípad Rozpojenia, kedy je ATC profilu CZ-SK na dennej báze pridelená 

formou explicitnej aukcie.    

Účastník aukcie – osoba alebo subjekt zúčastňujúci sa denných tieňových aukcií a dodržujúci  

Pravidlá CZ-SK 

 

Článok I. 

Všeobecné pravidlá Tieňových aukcií na hranici ČEPS – SEPS 

V prípade Rozpojenia sa ako záložné riešenie pre pridelenie cezhraničnej kapacity na profile CZ-SK bude 

konať denná explicitná aukcia prenosových kapacít v súlade s týmito Pravidlami CZ-SK, t.j. prenosová 

kapacita bude pridelená prostredníctvom tejto Tieňovej aukcie. Pravidlá CZ-SK sú definované v súlade 

s príslušnými európskymi a národnými právnymi predpismi, hlavne s Nariadením EÚ. 

Tieňová aukcia je organizovaná každý kalendárny deň na nasledujúci kalendárny deň (deň dodania) 

spoločnosťou ČEPS zároveň s procedúrou Prepojenia trhov, ale jej vyhodnotenie prebehne iba v prípade 

Rozpojenia. 

SEPS plne akceptuje výsledky jednotlivých Tieňových aukcií organizovaných ČEPS podľa týchto Pravidiel 

CZ-SK.  

Výnimočné okolnosti, t.j. napr. vážna porucha IT systémov alebo zariadení používaných na Tieňové  

aukcie – môžu byť dôvodom zmeny, zrušenia alebo pozastavenia aukcie. V prípade výnimočných okolností 

o nich bude ČEPS informovať Účastníkov aukcie e-mailom. Súčasne bude táto informácia zverejnená 
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na nástenke e-Portalu. V prípade zrušenia Tieňovej aukcie z dôvodu výnimočných okolností sa všetky 

už vložené ponuky považujú za neplatné. 

Každé pridelenie kapacity v dennej Tieňovej aukcii je samostatným dohodnutím zmluvy o rezervácii dennej 

kapacity medzi ČEPS na jednej strane a Účastníkom aukcie na strane druhej (ďalej len „Zmluva“). 

Rezerváciou kapacity sa Účastník zaväzuje uhradiť Aukčnú cenu v súlade s týmito Pravidlami CZ-SK. 

Ak Účastník aukcie včas nesplní alebo iba čiastočne splní akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy, 

predovšetkým ak Účastník aukcie nezaplatí úplnú Aukčnú cenu v časových limitoch uvedených v týchto 

Pravidlách CZ-SK, má ČEPS právo buď vymáhať plnenie Zmluvy a Účastník aukcie je povinný uhradiť 

Aukčnú cenu, úroky, poplatky a ďalšie výdavky, a to vrátane poplatkov za zastupovanie, ktoré vyplývajú 

z vymáhania plnenia Zmluvy alebo od Zmluvy odstúpiť, v takom prípade je Účastník aukcie povinný uhradiť 

ČEPS vzniknutú škodu vyplývajúcu z odstúpenia od Zmluvy. 

ČEPS si v spolupráci so SEPS vyhradzuje právo zmeniť časové uzávierky v rámci obchodného dňa 

v opodstatnených prípadoch, predovšetkým v prípade technických problémov. O týchto zmenách budú 

Účastníci aukcie informovaní e-mailom. 

Pre účasť v denných Tieňových aukciách musia Účastníci aukcie splniť požiadavky uvedené v týchto 

Pravidlách CZ-SK a súčasne v dokumente „Pravidla provozu e-Portal“, ktorý je zverejnený na internetovej 

stránke ČEPS (www.ceps.cz). Ak Účastník aukcie nedodrží tieto Pravidlá CZ-SK, je ČEPS oprávnený mu 

zakázať ďalej sa zúčastňovať dennej Tieňovej aukcie na dobu až 12 mesiacov od vyslovenia tohto zákazu. 

Účastník aukcie je povinný sa zaregistrovať pre prístup do e-Portal doručením registračného formuláru, ktorý 

je zverejnený na internetovej stránke ČEPS. Po kontrole registračného formuláru informuje ČEPS Účastníka 

aukcie o zaregistrovaní alebo v prípade chýb požiada o doručenie nového registračného formuláru. Účastníci 

aukcie musia tiež spĺňať pravidlá pre využívanie pridelenej kapacity.  

 

Článok II. 

Zverejnenie ATC 

Spoločnosti ČEPS a SEPS určia ATC transparentným a nediskriminačným spôsobom. Dennú ATC 

zverejňuje ČEPS prostredníctvom e-Portal najneskôr o 10:30 D-1. 

 

Článok III. 

Ponuky do dennej Tieňovej aukcie 

Ponuky sa vkladajú do e-Portal. Detailný popis princípu podávania Ponúk je popísaný v dokumente 

„Pravidla provozu e-Portal“. 

Každý Účastník aukcie môže vložiť Ponuku do dennej Tieňovej aukcie na dni D až D+29. Je možné podať 

maximálne 10 Ponúk pre jeden smer hranice a jeden obchodný deň. 

Každá Ponuka do dennej Tieňovej aukcie musí obsahovať: 

 Identifikáciu účastníka trhu 

 Špecifikáciu smeru hranice 

 Obchodný deň 

 Pre každú obchodnú hodinu dňa požadovanú kapacitu v MW (s presnosťou na celé MW) 

 Cena v EUR/MW (s presnosťou na maximálne dve desatinné miesta) 

Po vložení Ponuky dostane Účastník aukcie potvrdenie o prijatí Ponuky. V prípade chybného zadania bude 

Ponuka odmietnutá a Účastník aukcie bude informovaný o dôvode odmietnutia. Účastník aukcie je 

oprávnený vložené ponuky meniť do uzávierky zadávania Ponúk do denných Tieňových aukcií. Pre deň D je 

uzávierka o 12:35 D-1. Akákoľvek zmena Ponuky je tiež zmenou časovej zámky jej prijatia. Po uzávierke 

zadávania Ponúk do denných Tieňových aukcií nie je možné zakladať nové Ponuky ani existujúce 

akokoľvek upravovať. 

 

Článok IV. 

Vyhodnotenie dennej Tieňovej aukcie 
V priebehu bežnej prevádzky Prepojenia trhov sa nebudú Ponuky do dennej Tieňovej aukcie vyhodnocovať.  

O vzniknutých technických problémoch alebo iných neobvyklých situáciách v rámci Prepojenia trhov budú 

Účastníci aukcie informovaní organizátormi trhov s elektrinou pred oznámením Rozpojenia. 

V prípade nutnosti bude Rozpojenie vyhlásené ČEPS a prebehne vyhodnotenie dennej Tieňovej aukcie. 

Účastníci aukcie budú o Rozpojení informovaní správou na nástenke e-Portal a e-mailom. 

Po uzávierke zadávania Ponúk do dennej Tieňovej aukcie sú pre vyhodnotenie všetky prijaté Ponuky 

zoradené podľa ceny. V prípade dvoch alebo viacerých Ponúk s rovnakou Ponukovou cenou je rozhodujúcim 

kritériom časová zámka prijatia Ponuky.  

http://www.ceps.cz/
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Ponuky do dennej Tieňovej aukcie sú akceptované v tomto poradí až do vyčerpania ATC. Posledná 

akceptovaná Ponuka môže byť krátená tak, aby nedošlo k prekročeniu ATC.. 

Ak je celkové množstvo kapacity požadované Účastníkmi aukcie nižšie alebo rovné dennej ATC, je Aukčná 

cena nulová a každá prijatá Ponuka je akceptovaná. 

Pokiaľ je celkové množstvo požadovanej kapacity vyššie než denná ATC, bude Aukčná cena určená podľa 

akceptovanej Ponuky s najnižšou Ponukovou cenou (Aukčná cena). Túto aukčnú cenu zaplatia všetci 

Účastníci aukcie, ktorí získali v dennej Tieňovej aukcii kapacitu. 

ČEPS zverejňuje v  e-Portal výsledky denných Tieňových aukcií pre jednotlivých Účastníkov aukcie 

najneskôr do 12:45 D-1. 

Vyhlásené výsledky obsahujú nasledujúce informácie: 

 Obchodný deň 

 Špecifikácia smeru hranice 

 Množstvo pridelenej kapacity pre každú obchodnú hodinu v MW 

 Cenu za pridelenú kapacitu pre každou obchodnú hodinu v EUR/MW 

 Identifikačné číslo kapacitného práva (CAI) 

Oznámením výsledku aukcie získa Účastník aukcie pridelenú kapacitu v súlade s vyhlásenými výsledkami 

Tieňovej aukcie s výnimkou Vyššej moci a krátenia pridelenej kapacity. ČEPS a SEPS garantujú pridelenú 

kapacitu. Na základe vyhlásených výsledkov dennej Tieňovej aukcie je Účastník aukcie povinný uhradiť 

Aukčnú cenu za pridelenú kapacitu. 

Prevod pridelenej kapacity získanej v priebehu denných Tieňových aukcií nie je možný. 

 

Článok V. 

Využitie pridelenej kapacity 

Účastník aukcie a jeho protistrana na druhej strane hranice musí ako nevyhnutný predpoklad pre využitie 

Pridelenej kapacity uzavrieť zmluvu o cezhraničnom prenose s príslušnými prevádzkovateľmi prenosových 

sústav. Na strane ČEPS dojednávanie cezhraničného prenosu elektriny s využitím Pridelenej kapacity 

prebieha na základe Rámcovej dohody o cezhraničných prenosoch elektriny prostredníctvom prenosovej 

sústavy ČR. Na strane SEPS dojednávanie cezhraničného prenosu elektriny s využitím Pridelenej kapacity 

prebieha na základe Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. 

Kapacita je prideľovaná na princípe "Use It or Lose It". Pokiaľ nedôjde k jej využitiu dohodnutím 

cezhraničného prenosu do 14:30 D-1 v súlade s predchádzajúcim odsekom, je vrátená späť bez náhrady 

a následne v nadväznosti na aktuálnu prevádzkovú situáciu ponúkaná ČEPS a SEPS v ďalších fázach 

alokácie cezhraničných kapacít. 

 

Článok VI. 

Zúčtovanie denných Tieňových aukcií 

Vyúčtovanie a vystavenie daňových dokladov bude vykonané ČEPS jedným daňovým dokladom za všetku 

pridelenú kapacitu v predchádzajúcom mesiaci do 5 kalendárnych dní po jeho skončení. Fakturácia 

sa vykonáva len za tie kalendárne mesiace, v ktorých dôjde k prideleniu kapacity Účastníkovi aukcie. 

Ceny za pridelenú kapacitu sú uvádzané bez DPH. DPH bude vysporiadaná v súlade s platnou legislatívou 

EÚ. Sadzba DPH bude fakturovaná vo výške stanovenej zákonom ČR č. 235/2004 Sb., O dani z pridanej 

hodnoty (ďalej len "zákon o DPH"), v znení platnom v deň, kedy vznikla povinnosť priznať daň. 

Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa stanovuje, v súlade so zákonom o DPH, posledný kalendárny 

deň mesiaca, za ktorý je vyúčtovanie vykonávané. 

Zaokrúhľovanie DPH na daňovom doklade sa riadi zákonom o DPH. 

Fakturovaná čiastka bude hradená bezhotovostným prevodom príslušnej čiastky v EUR na účet:  

107-0091100217/0100 (IBAN CZ8 0100 0001 0700 9110 0217). 

Splatnosť daňového dokladu je 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.  

Daňové doklady sú vystavované v súlade so zákonom o DPH a musia mať náležitosti daňového dokladu 

podľa zákona o DPH doplnené o: 

a. podpis oprávnenej osoby a pečiatku fakturujúcej zmluvnej strany, 

b. číslo bankového účtu fakturujúcej zmluvnej strany, ktoré musí byť zhodné s číslom bankového účtu 

uvedeným v Pravidlách CZ-SK a zároveň musí byť uverejnené správcom dane podľa zákona o DPH 

alebo oznámené písomne s podpisom oprávnenej osoby a doručené druhej zmluvnej strane najneskôr 

s doručením daňového dokladu a zároveň musí byť uverejnené správcom dane podľa zákona o DPH. 

Odovzdanie daňových dokladov bude prebiehať elektronickou formou, daňový doklad vo forme pdf 

dokumentu so všetkými náležitosťami podľa bodov a) a b) tohto článku alebo daňový doklad vo forme pdf 



6 
 

dokumentu so zaručeným elektronickým podpisom. Každý daňový doklad s prílohou tvorí jeden dokument 

vo formáte pdf. 

Daňové doklady zo strany ČEPS budú odosielané z e-mailovej adresy: faktury@ceps.cz. 

Daňové doklady zo strany Účastníka aukcie budú odosielané z e-mailovej adresy definovanej v jeho 

registračnom formulári. 

Účastník aukcie je oprávnený vrátiť daňový doklad pred dňom splatnosti bez zaplatenia, ak daňový doklad 

nemá všetky povinné náležitosti v súlade so zákonmi o dani z pridanej hodnoty ČR a s Pravidlami CZ-SK 

alebo má iné chyby v obsahu, s uvedením dôvodu vrátenia. ČEPS je povinná podľa povahy chýb daňový 

doklad opraviť alebo nanovo vyhotoviť. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť pôvodná 

lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti plynie znova odo dňa, kedy je Účastníkovi aukcie doručený 

opravený alebo novo vyhotovený daňový doklad. 

Ak dátum splatnosti daňového dokladu pripadá na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja alebo 

štátny sviatok, je dňom splatnosti prvý nasledujúci Pracovný deň. 

Ak sa stane Účastník aukcie nespoľahlivým platcom na základe rozhodnutia podľa § 106a zákona o DPH, je 

povinný bezodkladne, najneskôr však do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia, o tomto informovať ČEPS. Súčasne s písomným oznámením podľa tohto 

bodu zašle Účastník aukcie oznámenie aj elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@ceps.cz. 

Ak je Účastník aukcie ku dňu poskytnutia zdaniteľného plnenia vedený ako nespoľahlivý platiteľ alebo ak 

sa stane nespoľahlivým platcom pred zaplatením daňového dokladu vystaveného ČEPS podľa tohto článku 

alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, ak je Účastník aukcie nespoľahlivým platcom podľa zákona 

o DPH, je príjemca zdaniteľného plnenia oprávnený časť finančného plnenia podľa daňového dokladu 

zodpovedajúcu dani z pridanej hodnoty uhradiť priamo na účet príslušného správcu dane v súlade 

s ustanovením § 109a zákona o DPH. O túto časť bude znížené celkové finančné plnenie podľa daňového 

dokladu. 

 

Článok VII. 

Zmluvný úrok z omeškania 

V prípade omeškania s úhradou platby vzniká povinnosť zaplatiť úrok z omeškania z dlžnej sumy vrátane 

DPH vo fixnej výške (3M EURIBOR + 2 % p.a.), ktorého výška sa stanovuje vždy prvý pracovný deň 

každého kalendárneho mesiaca roka s platnosťou na obdobie príslušného kalendárneho mesiaca. 

O omeškanie so zaplatením daňového dokladu sa nejedná, pokiaľ najneskôr v posledný deň jeho splatnosti 

bola platba odpísaná z účtu Účastníka aukcie. 

Úrok z omeškania v zmysle ustanovení tohto článku je splatný do 21 (dvadsaťjeden) dní odo dňa doručenia 

daňového dokladu s jeho vyúčtovaním Účastníkovi aukcie. 

 

Článok VIII. 

Reklamácia/Náhrada škody 

Reklamácia Tieňových aukcií sa doručuje výhradne v písomnej forme a musí obsahovať okrem popisu 

predmetu reklamácie tiež podklady preukazujúce predmet reklamácie.  

ČEPS ani SEPS nezodpovedá za škodu v prípadoch, keď tak stanovia všeobecne záväzné právne predpisy, 

najmä v prípade, ak je nedodržanie príslušnej povinnosti zapríčinené existenciou okolností vylučujúcich 

zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť je považovaná taká mimoriadna a neodvrátiteľná 

udalosť, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v plnení týchto Pravidiel CZ-SK, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky táto strana odvrátila alebo 

prekonala. ČEPS a Účastník aukcie sa navzájom bezodkladne písomne informujú o tom, že nastala niektorá 

z okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

Z rozsahu náhrady všetkých škôd, vzniknutých ako dôsledok jedného alebo viacerých porušení povinností 

vyplývajúcich z týchto Pravidiel CZ-SK, je vylúčený ušlý zisk s výnimkou ich porušení spôsobených 

úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.  

ČEPS nezodpovedá za prenos dát elektronickou cestou medzi Účastníkom aukcie a serverom ČEPS, 

na ktorom je prevádzkovaná aplikácia e-Portal. Pokiaľ z dôvodu akejkoľvek poruchy prenosu dát medzi 

zariadením Účastníka aukcie a serverom ČEPS nedošlo ku dohodnutiu Zmluvy, nezakladá takáto situácia 

žiadny nárok na náhradu škody alebo iné plnenie Účastníkovi aukcie a / alebo inej tretej osobe. 
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Článok IX. 

Krátenie kapacít 

V prípade neočakávaných podmienok v sieti, respektíve v prípade havárie, môže dôjsť ku kráteniu 

pridelených kapacít pre deň D všetkým Účastníkom aukcie v rovnakom pomere. 

O krátení kapacít bude ČEPS v spolupráci so SEPS informovať Účastníkov aukcie bezodkladne e-mailom. 

V prípade krátenia pridelenej kapacity dostane Účastník aukcie kompenzáciu formou ceny za každý MW 

a každú hodinu kapacity, ktorá bola predmetom krátenia. Kompenzačná cena je v prípade krátenia pridelenej 

kapacity pre danú hodinu a smer hranice rovná Aukčnej cene. 

ČEPS bude Účastníka aukcie informovať o výške kompenzačnej čiastky. 

ČEPS zaplatí Účastníkovi aukcie kompenzáciu na základe zaslanej faktúry. 

V prípade Vyššej moci nemá Účastník aukcie žiadne právo na kompenzáciu. 

 

Článok X. 

Ostatné 
Pravidlá CZ-SK sú zverejnené na internetových stránkach ČEPS a SEPS (www.sepsas.sk). Pravidlá CZ-SK 

môžu byť zo strany ČEPS v spolupráci so SEPS jednostranne priebežne aktualizované. ČEPS a SEPS 

informujú Účastníkov aukcie o zmenách prostredníctvom elektronickej komunikácie, aspoň 30 kalendárnych 

dní pred ich plánovanou účinnosťou. Účastník aukcie má právo neakceptovať zmeny a v takom prípade má 

právo do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie uvedenej v predchádzajúcej vete písomne 

odstúpiť od týchto Pravidiel CZ-SK. Odstúpením v tomto zmysle nebudú čo do platnosti a účinnosti 

dotknuté predtým uzavreté jednotlivé Zmluvy. V prípade, že Účastník aukcie nevyužije toto svoje právo 

na odstúpenie, považujú sa tieto nové Pravidlá CZ-SK za akceptované Účastníkom aukcie k dátumu 

nadobudnutia ich účinnosti a ako také sa pre neho stávajú záväzné. 

Kontaktné osoby ČEPS pre potreby zaistenia Tieňových aukcií:  

a) Pre záležitosti obchodné a zmluvné:  

 

Martin Palkovský Tel:+420/211044775 Fax:+420/211044401 e-mail:palkovsky@ceps.cz 

Vladislav Kalaš   Tel:+420/211044502 Fax:+420/211044401 e-mail:kalas@ceps.cz  

Petra Vršitá  Tel:+420/211044844 Fax:+420/211044401 e-mail:vrsita@ceps.cz 

 

b) Pre záležitosti prevádzky e-Portal:  

 

Telefón: 0042 211 044 507 Pracovné dni 7:30 - 17:00 

Mobilný telefón: 0042 724 601 301 24/7 

Fax: 0042 211 044 545  

E-mail: helpdesk.trade@ceps.cz  

 

Tieto Pravidlá CZ-SK sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. 

Tieto Pravidlá CZ-SK nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia a účinnosť pre obchodný deň 1.2.2018.“ 

 

 

 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie: 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie (ďalej len „úrad“) schválil 

rozhodnutím 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 

a rozhodnutia č. 0001/2018/E-PP zo dňa 25. 01. 2018 prevádzkový poriadok (ďalej len 

mailto:helpdesk.trade@ceps.cz
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„rozhodnutie“) prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“). 

 Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo 

z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe 

ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu 

odôvodňujú. 

 Úrad, ako orgán príslušný na konanie podľa 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 (ďalej len „zákon o regulácii“) listom č. 5330/2018/BA zo dňa 15. 02. 2018 oznámil 

účastníkovi konania, že podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii začal z vlastného podnetu 

konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorý bol 

schválený rozhodnutím úradu (ďalej len „prevádzkový poriadok“).   

 Úrad začal konanie o vecnej regulácii z vlastného podnetu z dôvodu, že 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. 

Úrad v súlade s § 32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) predložil účastníkovi 

konania vo výzve listom č. 5756/2018/BA zo dňa 19. 02. 2018 návrh nového znenia bodu 11.3 

prevádzkového poriadku, týkajúceho sa prevádzkových poriadkov podľa sieťových predpisov 

Európskej únie. Úrad účastníka konania zároveň požiadal o vyjadrenie k tomuto podkladu 

rozhodnutia, prípadne jeho doplnenie, a to v lehote piatich dní odo dňa doručenia výzvy. 

Účastník konania sa v určenej lehote podaním zo dňa 26. 02. 2018 zaevidovaným pod 

podacím číslom úradu 7601/2018/BA vyjadril k podkladu rozhodnutia, v ktorom navrhol úpravy 

textu v záujme jeho jednoznačnej aplikácie v praxi a aktualizácie. Úrad navrhnuté úpravy textu 

akceptoval. 

 Úprava prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav sa vykonáva priebežne počas 

celej doby ich platnosti v závislosti od aktuálnych podmienok podnikania pri výkone činnosti 

prevádzkovateľa sústavy a praktických skúseností súvisiacich s uplatňovaním prevádzkových 

poriadkov, pričom sa prihliada na aktuálny právny stav v elektroenergetike, práva, povinnosti 

a oprávnené záujmy prevádzkovateľov, ako aj odberateľov elektriny a užívateľov sústavy. Zmeny 

prevádzkových poriadkov sa vykonávajú na návrh prevádzkovateľov sústav alebo z podnetu úradu. 

 Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku a v priebehu 

správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy. 

 Úrad po preskúmaní návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho súladu so zákonom 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákonom o regulácii a vyhláškou 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, dospel k záveru, že navrhované znenie 

prevádzkového poriadku spolu s odôvodnením spĺňa požiadavky na jeho zmenu, a preto rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 

820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Mgr. Oľga Lomjanská  

                                                                      poverená vedením odboru vecnej regulácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


