
 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0003/2022/E-EU V Bratislave dňa 21. 03. 2022 

Číslo spisu: 2419-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 9 odsek 7 písmeno e) nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 

z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia, 

v spojení s § 4 odsek 1, § 9 odsek 1 písm. b) druhého bodu, § 9 odsek 1 písmeno c) prvého bodu 

v spojení s § 15 odsek 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vo veci druhej zmeny a doplnením núdzových postupov v regióne 

výpočtu kapacity CORE v súlade s článkom 44 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 

z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie 

preťaženia 

 

r o z h o d o l  

 

podľa článku 44 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia a § 13 odsek 2 písmeno n) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že 

pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje návrh pozostávajúci z dokumentov „2. zmena a 

doplnenie núdzových postupov Core CCR v súlade s článkom 44 nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a 

riadenie preťaženia“ a „Pravidlá tieňového prideľovania“, ktorý je prílohou výrokovej časti 

tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú súčasť výroku. 

 

Dokumenty „2. Zmena a doplnenie núdzových postupov Core CCR v súlade s článkom 

44 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“ a „Pravidlá tieňového prideľovania“ 

nadobúdajú účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia č. 0003/2022/E-EU, nie však skôr ako 

pred spustením projektu výpočtu kapacity na základe toku v regióne výpočtu kapacity CORE.  

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bol dňa 04. 03. 2022 predložený od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorým je 

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

Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) a pod podacím číslom úradu 

8900/2022/BA zaevidovaný návrh prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu výpočtu 
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kapacity CORE obsahujúci Druhý dodatok k núdzovým postupom regiónu výpočtu kapacity 

CORE (ďalej len „návrh druhého dodatku“) v súlade s článkom 44 nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie 

preťaženia („nariadenie CACM“). Súčasťou podania boli aj dokumenty „Pravidlá tieňového 

prideľovania“ a „Správa z verejnej konzultácie“.   

V návrhu účastníka konania sa uvádza, že spoločný riadiaci výbor jednotného prepojenia 

denných trhov (ďalej len „SDAC“) sa rozhodol posunúť prevádzkové rozvrhy SDAC s cieľom 

zväčšiť časové okno pre denné procesy a riadenie záležitostí európskeho algoritmu prepojenia 

trhov. Dôsledkom tohto posunu prevádzkových rozvrhov bude posun termínu úplného 

rozpojenia, a teda termínu uverejnenia výsledkov tieňovej aukcie zo dňa D-1 14 h 00 min na deň 

D-1 14 h 20 min. Táto druhá zmena a doplnenie núdzových postupov regiónu výpočtu kapacity 

CORE nemení dopad predtým schválených núdzových postupov regiónu výpočtu kapacity 

CORE na ciele nariadenia CACM. Hodnotenie dopadu na ciele nariadenia CACM uvedené 

v schválených núdzových postupoch regiónu výpočtu kapacity CORE rozhodnutím agentúry 

Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „ACER“) 

č. 10/2018 zo dňa 27. septembra 2018 a prvým dodatkom schváleným rozhodnutím ACER 

č. 02/2021 zo dňa 30. marca 2021 a sa preto vzťahuje aj na túto zmenu a doplnenie. 

Návrh bol predložený v súlade s článkom 9 odsek 7 nariadenia CACM a konzultovaný 

v súlade s článkom 12 nariadenia CACM všetkými prevádzkovateľmi prenosových sústav 

prostredníctvom združenia regiónu výpočtu kapacity CORE v termíne od 14. 01. 2022 

do  14. 02.  2022. Správa z verejnej konzultácie obsahovala odpovede prevádzkovateľov 

prenosových sústav regiónu výpočtu kapacity CORE na pripomienky vznesené 

od zainteresovaných strán. 

Podľa článku 9 odsek 7 písmeno nariadenia CACM návrh podlieha schváleniu všetkými 

regulačnými orgánmi príslušného regiónu výpočtu kapacity.  

Návrh bol preskúmaný všetkými národnými regulačnými orgánmi regiónu výpočtu 

kapacity CORE a 21. 03. 2022 bol schválený prostredníctvom elektronického hlasovania, ktorým 

sa schválilo znenie návrhu a rozhodnutie všetkých národných regulačných orgánov regiónu 

výpočtu kapacity CORE o tomto návrhu. 

Národné regulačné orgány regiónu výpočtu kapacity CORE v spoločnom rozhodnutí 

poznamenali, že odkaz na článok 9 ods. 8 nariadenia CACM je chybný a návrh by mal namiesto 

toho odkazovať na článok 9 ods. 7 nariadenia CACM. Národné regulačné orgány regiónu 

výpočtu kapacity CORE sa však domnievajú, že táto menšia nezrovnalosť nie je takého 

charakteru, že by viedla k potrebe opätovného predloženia pozmeňujúceho a doplňujúceho 

návrhu. 

Úrad dospel k záveru, že predložený návrh je vypracovaný v súlade nariadením CACM. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce právnych aktov Európskej únie a zo správneho 

poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 2419-2022-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 treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 
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820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Príloha k výroku rozhodnutia:  

- schválené znenie dokumentu „2. zmena a doplnenie núdzových postupov Core CCR v súlade 

s článkom 44 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“ a „Pravidlá tieňového prideľovania“  

(41 strán A4). 

 

 

 

 

 Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


