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Číslo: 0008/2019/E-PP      Bratislava, 18. 06. 2019 

Číslo spisu: 2740-2019-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a 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 a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia 

č. 0009/2014/E-PP zo dňa 29. 04. 2014 v znení rozhodnutia č. 0043/2014/E-PP zo dňa 

22. 10. 2014, rozhodnutia č. 0015/2015/E-PP zo dňa 28. 05. 2015, rozhodnutia 

č. 0034/2015/E-PP zo dňa 14. 12. 2015, rozhodnutia č. 0004/2016/E-PP zo dňa 21. 03. 2016, 

rozhodnutia č. 0001/2017/E-PP zo dňa 09. 01. 2017, rozhodnutia č. 0003/2017/E-PP zo dňa 

14. 03. 2017, rozhodnutia č. 0017/2017/E-PP zo dňa 22. 12. 2017, rozhodnutia 

č. 0006/2018/E-PP zo dňa 19. 03. 2018, rozhodnutia č. 0012/2018/E-PP zo dňa 30. 08. 2018 

a rozhodnutia č. 0019/2018/E-PP zo dňa 04. 12. 2018, ktorým úrad schválil prevádzkový 

poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou  

 

rozhodol 

 

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 na návrh účastníka konania tak, že pre organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862  m e n í 

rozhodnutie č. 0009/2014/E-PP zo dňa 29. 04. 2014 v znení rozhodnutia č. 0043/2014/E-PP 

zo dňa 22. 10. 2014, rozhodnutia č. 0015/2015/E-PP zo dňa 28. 05. 2015, rozhodnutia 

č. 0034/2015/E-PP zo dňa 14. 12. 2015, rozhodnutia č. 0004/2016/E-PP zo dňa 21. 03. 2016, 

rozhodnutia č. 0001/2017/E-PP zo dňa 09. 01. 2017, rozhodnutia č. 0003/2017/E-PP 

zo dňa 14. 03. 2017, rozhodnutia č. 0017/2017/E-PP zo dňa 22. 12. 2017, rozhodnutia 

č. 0006/2018/E-PP zo dňa 19. 03. 2018, rozhodnutia č. 0012/2018/E-PP zo dňa 30. 08. 2018 

a rozhodnutia č. 0019/2018/E-PP zo dňa 04. 12. 2018 o schválení prevádzkového poriadku, 

ktorého úplné znenie je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú 

časť výroku. 

 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia, nie 

však skôr ako 1. júla 2019. 
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Odôvodnenie: 

 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie (ďalej len 

„úrad“) bol dňa 12. 06 2019 doručený a pod podacím číslom 25911/2019/BA zaevidovaný 

návrh na zmenu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu 

č. 0009/2014/E-PP zo dňa 29. 04. 2014 v znení rozhodnutia č. 0043/2014/E-PP zo dňa 

22. 10. 2014, rozhodnutia č. 0015/2015/E-PP zo dňa 28. 05. 2015, rozhodnutia 

č. 0034/2015/E-PP zo dňa 14. 12. 2015, rozhodnutia č. 0004/2016/E-PP zo dňa 21. 03. 2016, 

rozhodnutia č. 0001/2017/E-PP zo dňa 09. 01. 2017, rozhodnutia č. 0003/2017/E-PP zo dňa 

14. 03. 2017, rozhodnutia č. 0017/2017/E-PP zo dňa 22. 12. 2017,č. 0006/2018/E-PP zo dňa 

19. 03. 2018, rozhodnutia č. 0012/2018/E-PP zo dňa 30. 08. 2018 a rozhodnutia 

č. 0019/2018/E-PP zo dňa 04. 12. 2018 (ďalej len ,,zmena prevádzkového poriadku“) 

organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, 

IČO: 45 687 862 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom sa začalo správne konanie 

vo veci zmeny prevádzkového poriadku. 

 Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu 

v súlade s § 17 ods. 2 písm. g) v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o regulácii“). 

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

rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie 

podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú. 

 Účastník konania v súlade s § 15 ods. 6 zákona o regulácii predložil na schválenie 

návrh na zmenu prevádzkového poriadku v súvislosti s rozhodnutím ACER č. 04/2017 

o návrhu harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien na jednotnom 

prepojenom dennom trhu (ďalej len „rozhodnutie č. 04/2017“), novelou vyhlášky Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike, pripravovanou vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu 

elektriny a v súvislosti so schválením zákona č. 309/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o podpore“). 

 Účastníkom konania boli navrhované zmeny: 

 Úprava textu v bode 5.3.1.5 písm. f) a g) súčasného znenia PP OKTE, a. s. týkajúceho 

sa validácie objednávok na dennom trhu s ohľadom na hodnotu maximálnej 

zúčtovacej ceny podľa rozhodnutia č. 04/2017. 

 Odstránenie textu obmedzujúceho dĺžku neuplatňovania tarify za prevádzkovanie 

systému na 12 mesiacov na koncovú spotrebu elektriny pri skúškach po ukončení 

výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky. 

 Doplnenie činností vykonávaných OKTE, a. s. o činnosť organizovania a zúčtovania 

podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko 

účinnou kombinovanou výrobou. 

 Doplnenie definícií. 
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 Doplnenie zmluvy o zúčtovaní odmeny za činnosť výkupcu elektriny. 

 Doplnenie zmluvy o doplatku. 

 Doplnenie zmluvy o príplatku. 

 Doplnenie rozsahu údajov evidovaných v informačnom systéme OKTE, a. s. pre 

jednotlivé zariadenia na výrobu elektriny. 

 Doplnenie kapitoly týkajúcej sa odmeny za činnosť výkupcu elektriny obsahujúcej: 

o popis spôsobu vyhodnotenia údajov pre potreby určenia výšky odmeny za 

činnosť výkupcu elektriny, 

o popis sprístupnenia podkladov pre fakturáciu odmeny za činnosť výkupcu 

elektriny, 

o fakturačné podmienky a platobné podmienky pre fakturáciu odmeny za 

činnosť výkupcu elektriny, 

o postup pri reklamáciách zostáv a faktúr pre výkupcu elektriny. 

 Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v priebehu správneho konania 

posúdil súlad predloženého návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku 

s ustanoveniami zákona o podpore, rozhodnutia č. 4/2017, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novely vyhlášky 

úradu č. 207/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví 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“) a vyhlášky 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 (ďalej len „vyhláška 

o pravidlách trhu“).  

 Úrad vykonal procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku a predložený návrh 

prevádzkového poriadku preskúmal.  

 Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal 

pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa 

zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa doterajší 

prevádzkový poriadok nahrádza jeho úplným znením, pričom navrhované zmeny sú 

zapracované priamo v texte prevádzkového poriadku.  

 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, zákonom o podpore, s rozhodnutím č. 4/2017, s vyhláškou 

o cenovej regulácii, s vyhláškou o pravidlách trhu v platnom a účinnom znení ako aj so 

znením vyššie uvedených právnych predpisov, 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 je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a 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. 

 

Príloha k výroku rozhodnutia: 

- schválené znenie dokumentu „Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou OKTE, a.s.“ (208 strán A4) 

 

 

 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 


