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R O Z H O D N U T I E 
 
 

 

 

Číslo: 0001/2017/P-PD                                      Bratislava 22. 03. 2017 

Číslo spisu: 4895-2016-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 v znení 

neskorších predpisov  

 

 

s c h v a ľ u j e 
 

 

 

podľa článku 46 tretieho bodu v spojení s článkom 27 druhého bodu nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu 

v prepravných sieťach pre prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s., Votrubova 11/A, 

821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 Aktualizáciu Správy o uplatnení predbežných opatrení 

v predloženom znení. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)  

bol dňa 03. 10. 2016 listom č. 1745/2016 zo dňa 03. 10. 2016 doručený od prevádzkovateľa 

prepravnej siete, spoločnosti eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,  

IČO: 35 910 712 (ďalej len „účastník konania“) návrh aktualizácie Správy o uplatnení 

predbežných opatrení vypracovaný v súlade s článkom 46 tretieho bodu nariadenia Komisie 

(EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu 

v prepravných sieťach (ďalej len „Nariadenie č. 312/2014“). Aktualizovaná Správa o uplatnení 

predbežných opatrení je zaevidovaná pod podacím číslom úradu 36000/2016/BA. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0001/2015/P-PD zo dňa 15. 04. 2015 schválil účastníkovi 

konania Správu o uplatnení predbežných opatrení. 

 

Účastník konania podľa článku 46 prvého až tretieho bodu Nariadenia č. 312/2014 

predložil úradu na schválenie návrh aktualizácie Správy o uplatnení predbežných opatrení 

(ďalej len „Správa“). 
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Podľa článku 46 prvého bodu Nariadenia č. 312/2014, ak prevádzkovateľ prepravnej 

siete predpokladá vykonávanie alebo pokračovanie vo vykonávaní predbežných opatrení, 

pripraví správu, ktorá bude obsahovať: 

 

a) opis stavu vývoja a likvidity krátkodobého trhu s plynom v čase vypracovania 

správy, v prípade dostupnosti týchto informácií pre prevádzkovateľa prepravnej siete vrátane, 

okrem iného:  

1. počtu transakcií vykonaných na virtuálnom obchodnom bode a celkového počtu             

transakcií;  

2. rozpätia nákupu/predaja a objemu nákupov a predajov; 

3. počtu účastníkov disponujúcich prístupom na krátkodobý veľkoobchodný trh                

s plynom; 

4. počtu účastníkov pôsobiacich na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom 

v určitom období;  

 

b) predbežné opatrenia, ktoré sa majú prijať;  

 

c) dôvody na uplatnenie predbežných opatrení  

1. vysvetlenie, prečo sú potrebné vzhľadom na stav vývoja krátkodobého  

veľkoobchodnom trhu s plynom, ako sa uvádza v písmene b);  

2. posúdenie toho, či sa nimi zvýši likvidita krátkodobého veľkoobchodného trhu              

s plynom;  

 

d) identifikáciu krokov, ktoré budú podniknuté na účely odstránenia predbežných 

opatrení vrátane kritérií na vykonanie týchto krokov a posúdenia súvisiaceho načasovania. 

 

Podľa článku 46 druhého bodu Nariadenia č. 312/2014 prevádzkovateľ prepravnej 

siete prekonzultuje so zainteresovanými stranami návrh správy. 

 

Podľa článku 46 tretieho bodu Nariadenia č. 312/2014 v nadväznosti na konzultačný 

proces prevádzkovateľ prepravnej siete predloží správu vnútroštátnemu regulačnému orgánu 

na schválenie. Prvá správa sa predloží do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti  

tohto nariadenia a následné aktualizácie správy sa v prípade potreby budú predkladať každý 

rok. 

 

Účastník konania vo svojom liste č. 1745/2016 zo dňa 03. 10. 2016 uviedol,  

že Správa bola v septembri 2016 verejne konzultovaná s účastníkmi trhu s plynom  

na webovom sídle spoločnosti eustream, a.s. V priebehu konzultačného procesu k Správe 

neboli doručené žiadne pripomienky.  

 

Na základe hore uvedených skutočností úrad listom č. 37952/2016/BA zo dňa 17. 10. 2016 

požiadal účastníka konania, aby: 

1. predložil dokument, ktorý by zdokladoval priebeh konzultačného procesu  

na webovom sídle spoločnosti eustream, a.s., a to deň zverejnenia a deň ukončenia 

konzultácie (dĺžka trvania),  

2. doplnil a zapracoval do predloženej Správy v tabuľke č. 1: Implementácia 

Sieťového predpisu na vyvažovanie siete ekonomický a iný dopad na prepravnú 

sieť a na účastníkov trhu, 

3. predložil k 30. 09. 2016 Stav vývoja a likvidity krátkodobého trhu s plynu  (tabuľka č. 2),  
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4. predložil  tabuľku č. 3: Štatistika aukcií na Vyvažovacej platforme doplnenú 

o hodnotu indexu CEGHIX k dátumu danej aukcie, 

5. predložil k 30. 09. 2016 stav o dodávateľoch plynu na krátkodobom trhu s plynom, 

6. predložil k 30. 09. 2016 stav o  registrovaných subjektov (adresa) na Vyvažovacej 

platforme,  

7. zdokladoval ekonomické náklady (rozpis jednotlivých položiek v EUR) na zriadenie 

Vyvažovacej platformy a 

8. vysvetlil, prečo stanovil hodnotu Malej úpravy na 10 %.   

 

Dňa 04. 11. 2016 účastník konania doplnil podanie listom č. 2535/2016  

zo dňa 03. 11. 2016, ktorý list je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 40116/2016/BA.  

 

Úrad po preštudovaní predložených dokumentov, ktoré boli súčasťou prílohy listu  

č. 2535/2016 zo dňa 03. 11. 2016, opätovne požiadal listom č. 41663/2016/BA zo dňa 16. 11. 2016  

účastníka konania o doplnenie dokumentov, a to aby predložil: 

1. dokument, ktorý by zdokladoval obstarávaciu cenu IT, 

2. rozpis ostatných nákladov a vysvetlil služby Bloomberg a Reuters  a  

3. dokument, ktorý by zdokladoval Flexibility kontrakt.  

 

Dňa 30. 11. 2016 účastník konania doplnil podanie listom č. 3035/2016  

zo dňa 28. 11. 2016, ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 43457/2016/BA.  

 

Úrad v súlade s článkom 27 druhého bodu Nariadenia č. 312/2014 začal dňa 14. 12. 2016 

konzultácie s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi susedných členských štátov, 

a to s poľským regulačným úradom Urzad Regulacji Energetyki, Aleje Jerozolimskie 181, 

02-222 Warszawa, Poľská republika, maďarským regulačným úradom Magyar Energetikai és 

Kozma-szabályozás Hivatal, II. János Pál pápa tér 7, 1081 Budapešt, Maďarsko,  rakúskym 

regulačným úradom Energie-control, Rudolfsplatz 13a, A-1010 Wien, 

Rakúska republika a českým regulačným úradom Energetický regulačný úřad,  

Masarykovo námĕstí 5, 586 01 Jihlava, Česká republika (ďalej len „ERU“).  

 

Prostredníctvom elektronickej pošty maďarský regulačný úrad Magyar Energetikai és 

Kozma-szabályozás Hivital II. János Pál pápa tér 7, 1081 Budapešt, Maďarsko doručil  

vyjadrenie k Správe dňa 02. 01. 2017, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 

48263/2016/BA, dňa 16. 01. 2017, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 

1851/2017/BA a dňa 25. 01. 2017, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 

2837/2017/BA.  

 

Dňa 13. 01. 2017 bolo úradu doručené listom č. 13628-2/2016-ERU  

zo dňa 10. 01. 2017 vyjadrenie k Správe od ERU, ktoré je zaevidované pod podacím číslom 

úradu 1278/2017/BA. 

  

Následne bolo úradu dňa 30. 01. 2017 doručené listom  

č. DRR.WRG.0812.1.1.2017.LWe zo dňa 18. 01. 2017 vyjadrenie k Správe od poľského 

regulačného úradu Urzad Regulacji Energetyki, Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, 

Poľská republika, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 3489/2017/BA. 

 

Rakúsky regulačný úrad Energie-control, Rudolfsplatz 13a, A-1010 Wien,  

Rakúska republika sa k Správe nevyjadril. 
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K predloženej Správe zo strany vnútroštátnych regulačných orgánov susedných 

členských štátov neboli vznesené pripomienky, pričom vo svojich vyjadreniach uvítali 

možnosť vyjadriť sa k Správe predloženej vnútroštátnym regulačným úradom. ERU 

odporučil účastníkovi konania, aby Správa za budúce obdobie obsahovala hlbšiu analýzu 

účinnosti implementovaných opatrení s prípadným návrhom na ich úpravu. 

 

Dňa 09. 03. 2017 účastník konania uplatnil svoje právo podľa § 33 ods. 2  

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

a pred vydaním rozhodnutia sa oboznámil s podkladom rozhodnutia, ako aj so spôsobom 

jeho zistenia. Zápisnica z oboznámenia sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia je súčasťou 

spisu úradu č. 4895-2016-BA.      

  

 Úrad posúdil Správu ako celok a vplyv navrhovaných predbežných opatrení uvedených 

v Správe na účastníkov trhu s plynom ako aj na súvisiacu hospodársku súťaž. Úrad má  

za to, že Správa je navrhovaná pre všetkých účastníkov trhu s plynom nediskriminačne,  

ako aj za to, že predbežné opatrenia uplatňované podľa Správy budú aplikovateľné  

za rovnakých podmienok. Navrhované predbežné opatrenia podľa Správy nenarúšajú  

ani neobmedzujú hospodársku súťaž na trhu s plynom. 

 

 Úrad dospel k záveru, že navrhovaná Správa spĺňa požiadavky na jej schválenie 

a 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, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 

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. Miriama Čurlíková 

     riaditeľka odboru vecnej regulácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 


