
 

 

 

 
ODBOR REGULÁCIE PLYNÁRENSTVA A OBCHODU S ELEKTRINOU A PLYNOM  

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 
   

 

Číslo: 0001/2022/P-EU                                      Bratislava 03. 02. 2022 

Číslo spisu: 3799-2021-BA 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom 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 ods. 3 v spojení s článkom 27 ods. 2 a článkom 47 ods. 3  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 dokument „Aktualizovaná správa o uplatnení predbežných 

opatrení“ v predloženom znení, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak 

neoddeliteľnú časť výroku. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad“) bol dňa 27. 09. 2021 listom č. 3810/2021 

zo dňa 27. 09. 2021 doručený od prevádzkovateľa prepravnej siete, spoločnosti eustream, a. s., 

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „účastník konania“)  

návrh následnej 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“). Návrh následnej Aktualizácie Správy o uplatnení predbežných opatrení spolu 

s Prílohami (Príloha č. 1 - Aktualizovaná správa o uplatnení predbežných opatrení;  

Príloha č. 2 - Zoznam užívateľov prepravnej siete, ktorí v období od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 

mali uzatvorenú zmluvu Title transfer (realizáciu výmeny vlastníctva plynu) v prepravnej sieti 

a zoznam užívateľov prepravnej siete aktívne využívajúcich službu Title transfer na VTP  

- obchodné tajomstvo; Príloha č. 2 - Zoznam registrovaných subjektov na Vyvažovacej platforme 

k 30. 06. 2021 - obchodné tajomstvo; Príloha č. 3 - Informácia o stave Vyvažovacieho účtu 

od 2015 do 31. 08. 2021 - obchodné tajomstvo) je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

25451/2021/BA. 
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Úrad rozhodnutím č. 0001/2015/P-PD zo dňa 15. 04. 2015 schválil účastníkovi konania 

prvú Správu o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo prijatie Predbežných 

opatrení (Vyvažovacia platforma, Prechodný poplatok za odchýlku, Prípustná odchýlka). 

 

Úrad rozhodnutím č. 0001/2017/P-PD zo dňa 22. 03. 2017 schválil účastníkovi konania 

prvú Aktualizáciu Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo 

schválenie aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0001/2019/P-EU zo dňa 18. 03. 2019 schválil účastníkovi konania 

druhú Aktualizáciu Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo 

rozhodnutie o pokračovaní prevádzky Vyvažovacej platformy a Prechodného poplatku  

za odchýlku do 15. apríla 2024. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0001/2020/P-EU zo dňa 14. 04. 2020 schválil účastníkovi konania 

tretiu Aktualizáciu Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo  

schválenie aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0001/2021/P-EU zo dňa 22. 03. 2021 schválil účastníkovi konania 

štvrtú Aktualizáciu Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo  

schválenie aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení. 

 

Účastník konania v súlade s článkom 46 tretieho bodu Nariadenia č. 312/2014 predložil úradu 

na schválenie návrh následnej Aktualizácie Správy o uplatnení predbežných opatrení 

(ďalej len „Správa“). 

 

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

prekonzultuje so zainteresovanými stranami návrh Správy resp. aktualizáciu 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 listom č. 3238/2021 zo dňa 09. 08. 2021 oznámil úradu, že na základe článku 

46 druhého bodu Nariadenia č. 312/2014, bola dňa 09. 08. 2021 otvorená verejná konzultácia 

Správy s termínom ukončenia dňa 30. 08. 2021 (ďalej len „Oznámenie“). Oznámenie je 

zaevidované pod podacím číslom úradu 21744/2021/BA. 

 

Predmetné Oznámenie bolo zverejnené na webovom sídle účastníka konania: 

https://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_dalsie-informacie/sk_3122014-konzultacie, 

 

https://www.eustream.sk/files/docs/sk/Aktualizovana_sprava_o_uplatneni_predbeznych_opatre

ni_2021.pdf. 

 

Účastník konania listom č. 3810/2021 zo dňa 27. 09. 2021 ďalej informoval úrad, 

že v priebehu konzultačného procesu k Správe mu neboli doručené žiadne pripomienky. 

 

Dňa 01. 10. 2021 úrad po preštudovaní predmetných dokumentov k Správe vyzval 

účastníka konania listom č. 25624/2021/ BA zo dňa 01. 10. 2021 o doplnenie podania k Správe. 

 

V Správe bolo potrebné doplniť podanie o aktualizované údaje k Vyvažovaciemu účtu 

a k zmluvám Title tranfer/VP, aj vo formáte Excel, a to  aktualizované údaje k Aukciám,  

Title Tranfer/VP - zmluvám, Neutralizačnému poplatku, Negatívnej/pozitívnej dennej odchýlke, 

Vyvažovacím opatreniam predaj/nákup a Ostatným nákladom do obdobia 08/2021  

(ďalej len „Rozpis“). V predmetnom Rozpise bolo potrebné zdôvodniť zmeny, ktoré nastali  

do obdobia 08/2021 aj v nadväznosti na cenové rozhodnutie úradu č. 0021/2017/P zo dňa  

31. 10. 2016 a jeho opravy v znení listu úradu č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení 

rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017 v znení rozhodnutia  č. 0078/2021/P zo dňa  

06. 04. 2021 a v znení rozhodnutia č. 0079/2021/P zo dňa 02. 07. 2021, ktorým úrad schválil 

porovnateľné ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. 

 

Dňa 01. 10. 2021 úrad podľa článku 27 ods. 2 prvej vety Nariadenia č. 312/2014 začal 

konzultácie s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi susedných členských štátov, 

a to s poľským regulačným úradom Energy regulatory Office, Aleje Jerozolimskie 181,  

02-222 Warszawa, Poland (ďalej len „Energy regulatory Office“), maďarským regulačným 

úradom Hungarian Energy and Public Utility Authority, H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 52, 

Hungary (ďalej len „Hungarian Energy and Public Utility Authority“),  rakúskym regulačným 

úradom Energie - Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäs - und Erdgaswirtschaft 

 (E - Control), Rudolfsplatz 13a, A - 1010 Wien (ďalej len „E - Control“) a českým regulačným 

úradom Energetický regulačný úřad, Masarykovo námĕstí 5, 586 01 Jihlava, Česká republika 

(ďalej len „ERU“).  Konzultácie boli ukončené dňa 01. 11. 2021. 

 

Dňa 20. 10. 2021 bolo úradu od regulačného úradu E - Control doručené listom  

č. P 2021/04/024 zo dňa 15. 10. 2021 stanovisko k Správe, ktoré je zaevidované pod podacím 

https://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_dalsie-informacie/sk_3122014-konzultacie
https://www.eustream.sk/files/docs/sk/Aktualizovana_sprava_o_uplatneni_predbeznych_opatreni_2021.pdf
https://www.eustream.sk/files/docs/sk/Aktualizovana_sprava_o_uplatneni_predbeznych_opatreni_2021.pdf
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číslom úradu 27781/2021/BA. V predmetnom stanovisku regulačný úrad E - Control uviedol, 

že nemá žiadne pripomienky k Správe. 

 

Dňa 21. 10. 2021 bolo úradu od regulačného úradu ERU doručené listom  

č. 08359-2/2021 ERU zo dňa 15. 10. 2021 stanovisko k Správe, ktoré je zaevidované pod podacím 

číslom úradu 27976/2021/BA. V predmetnom stanovisku regulačný úrad ERU uviedol, 

že nemá žiadne pripomienky k Správe. 

 

Dňa 28. 10. 2021 bolo úradu od regulačného úradu Energy regulatory Office doručené 

elektronickou poštou listom č. DRR.WRG.0812.1.2021.ABu1 stanovisko k Správe,  

ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 29640/2021/BA. V predmetnom stanovisku 

regulačný úrad Energy regulatory Office uviedol, že nemá žiadne pripomienky k Správe. 

 

Regulačný úrad Hungarian Energy and Public Utility Authority sa k predmetnej Správe 

nevyjadril. 

 

Dňa 09. 11. 2021 účastník konania doplnil svoje podanie listom č. 4460/2021 

zo dňa 09. 11. 2021, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 30010/2021/BA. 

Predmetom doplnenia boli požadované informácie na základe listu úradu č. 25624/2021/ BA  

zo dňa 01. 10. 2021. 

 

Úrad po preštudovaní predmetných dokumentov predložených k Správe opätovne  

požiadal listom č. 33421/2021/ BA zo dňa 10. 12. 2021 účastníka konania o doplnenie podania.  

Úrad v predmetnom liste žiadal účastníka konania, aby dal do súladu Štatistiku aukcií 

realizovaných na Vyvažovacej platforme od  01. 07. 2020 do 30. 06. 2021 uvedenú v Správe 

spolu s podkladmi (formát Excel), ktoré doplnil listom č. 4460/2021 zo dňa 09. 11. 2021 

 

Dňa 16. 12. 2021 účastník konania doplnil svoje podanie listom č. 4991/2021 

zo dňa 16. 12. 2021, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 33977/2021/BA. 

Predmetom doplnenia boli požadované informácie na základe listu úradu č. 33421/2021/BA  

zo dňa 10. 12. 2021. 

 

 Úrad s účastníkom konania postupoval v úzkej súčinnosti, tak ako mu ukladá zákon  

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

„správny poriadok“). Z tohto dôvodu viedol úrad s účastníkom konania intenzívne konzultácie 

a komunikáciu v písomnej a elektronickej forme. Cieľom konzultácií bolo získanie dostatočného 

utvrdenia o skutočnostiach ovplyvňujúcich likviditu trhu s plynom, všetkých parametrov,  

ktoré ju ovplyvňujú a v konečnom dôsledku smerujú k objektívnemu zisteniu skutkového 

a právneho stavu opodstatňujúceho postup podľa článku 47 ods. 3 Nariadenia  č. 312/2014,  

t. j. opodstatnenosť pokračovania prevádzky Vyvažovacej platformy prevádzkovateľa prepravnej 

siete, ktorým je účastník konania. 

 

Na základe horeuvedeného úrad uvádza, že účastník konania využíva pre účely 

vyvažovania prepravnej siete, v zmysle Nariadenia č. 312/2014 ako aj v súlade s platným 

rozhodnutím úradu č. 0001/2019/P-EU zo dňa 18. 03. 2019 nižšie uvedené prostriedky 

vyvažovania prepravnej siete: 

1. Celková odchýlka do výšky ± 2 000 MWh/deň (výška odchýlky, ktorá neohrozuje 

integritu prepravnej siete) je vyvážená prostredníctvom akumulácie zemného plynu 

v prepravnej sieti. 
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2. V prípade vyššej/nižšej odchýlky, ako je uvedené v bode 1. sa použijú nástroje 

pre vyvažovacie opatrenia v nasledovnom hodnotovom poradí:  

a) nákup alebo predaj plynu na Vyvažovacej platforme,  

b) aktivácia vyvažovacej služby, 

c) nákup alebo predaj plynu na Viedenskej burze CEGH Gas Exchange,  

pokiaľ to podmienky operatívneho riadenia vyvažovania dovoľujú. 

 

Z dôvodu neexistencie likvidnej obchodnej platformy na území Slovenskej republiky, 

sú  uvedené 3 nástroje jediné, ktoré je možné využiť pre účely vyvažovania prepravnej siete  

v Slovenskej republike, pričom vyvažovacia služba je z uvedených troch nástrojov 

najspoľahlivejší nástroj dostupný v ktoromkoľvek okamihu. 

 

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 pôsobí na všetkých účastníkov trhu s plynom nediskriminačne, ako aj za to,  

že predbežné opatrenia uplatňované podľa Správy budú aplikovateľné za rovnakých podmienok. 

Predbežné opatrenia podľa Správy nenarúšajú ani neobmedzujú hospodársku súťaž na trhu 

s plynom. Zároveň nemajú negatívny dopad na harmonizáciu vyrovnávacích režimov, 

zjednodušenie integrácie trhu, zaručenie diskriminácie, účinnú hospodársku súťaž alebo 

efektívne fungovanie trhu s plynom. 

 

 Úrad pri rozhodovaní posudzoval výsledok konzultačného procesu vedeného účastníkom 

konania podľa článku 46 ods. 2 Nariadenia č. 312/2014 ako aj vyjadrenia v rámci konzultácie 

vedenej úradom s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi susedných členských štátov  

podľa článku 27 ods. 2 Nariadenia č. 312/2014. 

 

Dňa 14. 01. 2022 úrad listom č. 1550/2022/BA vyzval účastníka konania podľa  

§ 33 ods. 2  správneho poriadku,  aby sa oboznámil s podkladmi pred vydaním rozhodnutia, 

k spôsobu jeho zistenia a navrhol jeho prípadné doplnenie, a to v lehote do 5 dní odo dňa 

doručenia výzvy. Zároveň ho poučil, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to,  

že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a vydá rozhodnutie. 

 

Účastník konania sa v určenej lehote nevyjadril k podkladom pre rozhodnutie.  

 

Úrad súhlasí aby sa naďalej uplatňovali, už aplikované schválené predbežné opatrenia  

v zmysle rozhodnutia úradu č. 0001/2019/P-EU zo dňa 18. 03. 2019, a to pokračovanie 

prevádzky Vyvažovacej platformy na účely realizácie vyvažovacích opatrení podľa článku  

47 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 so zachovaním Prechodného poplatku za odchýlku podľa 

článku 49 ods. 1 Nariadenia č. 312/2014 do 15. apríla 2024, nakoľko nie je v Slovenskej 

republike dostupná obchodná platforma, ktorá by spĺňala požiadavky Nariadenia  č. 312/2014. 

Úrad bude dôsledne monitorovať ich aplikáciu a posudzovať potrebu ich ďalšieho pokračovania. 

 

 Úrad dospel k záveru, že Správa spĺňa požiadavky na jej schválenie a rozhodol tak,  

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,  odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou  

a plynom, 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. 

 

 

Príloha k výroku rozhodnutia:  

 

schválené znenie dokumentu „Aktualizovaná správa o uplatnení predbežných opatrení podľa 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu                         

na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach“  (10 strán A4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Richard Ružička 

                                                             riaditeľ odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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

 


