Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0084/2021/E-PP
Číslo spisu: 4856-2021-BA

Bratislava 19. 10. 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 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 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, rozhodnutia č. 0019/2018/E-PP zo dňa
04. 12. 2018, rozhodnutia č. 0008/2019/E-PP zo dňa 18. 06. 2019, rozhodnutia
č. 0012/2019/E-PP zo dňa 26. 09. 2019, rozhodnutia č. 0016/2019/E-PP zo dňa 18. 12. 2019,
rozhodnutia č. 0002/2020/E-PP zo dňa 04. 02. 2020, rozhodnutia č. 0005/2020/E-PP
zo dňa 18. 05. 2020, rozhodnutia č. 0009/2020/E-PP zo dňa 28. 08. 2020, rozhodnutia
č. 0012/2020/E-PP zo dňa 23. 10. 2020, rozhodnutia č. 0005/2021/E-PP zo dňa 24. 03. 2021
a rozhodnutia č. 0008/2021/E-PP zo dňa 10. 06. 2021, 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,
rozhodnutia č. 0019/2018/E-PP zo dňa 04. 12. 2018, rozhodnutia č. 0008/2019/E-PP zo dňa

18. 06. 2019, rozhodnutia č. 0012/2019/E-PP zo dňa 26. 09. 2019, rozhodnutia
č. 0016/2019/E-PP zo dňa 18. 12. 2019, rozhodnutia č. 0002/2020/E-PP zo dňa 04. 02. 2020,
rozhodnutia č. 0005/2020/E-PP zo dňa 18. 05. 2020, rozhodnutia č. 0009/2020/E-PP zo dňa
28. 08. 2020, rozhodnutia č. 0012/2020/E-PP zo dňa 23. 10. 2020, rozhodnutia
č. 0005/2021/E-PP zo dňa 24. 03. 2021 a rozhodnutia č. 0008/2021/E-PP zo dňa 10. 06. 2021
o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. V kapitole 3.2 prevádzkového poriadku ods. 14 znie:
„14.

V prípade neuhradenia splatných záväzkov subjektu zúčtovania voči OKTE, a.s. je
OKTE, a.s. oprávnený použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie
vzniknutého záväzku najskôr 1. pracovný deň po splatnosti neuhradeného záväzku.
Za neuhradený záväzok a za porušenie zmluvných povinností voči OKTE, a.s. sa
považuje aj neuhradenie splatného zálohového predpisu v lehote jeho splatnosti.“

2. V článku 3.15.1. prevádzkového poriadku ods. 4 znie:
„4.

OKTE, a.s. vystaví na základe dekádnych vyhodnotení za prvé dve desaťdňové
zúčtovacie obdobia (ďalej „dekády“) zálohové predpisy za odchýlku a za podiel na
nákladoch na regulačnú elektrinu najneskôr do 1 pracovného dňa po zverejnení
vyhodnotenia príslušnej dekády. Zálohové predpisy obsahujú súčet výšok kladných
platieb za odchýlky, súčet výšok záporných platieb za odchýlky, súčet výšok kladných
platieb za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu a súčet výšok záporných platieb
za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu. OKTE, a.s. sprístupní zálohové predpisy
subjektu zúčtovania v IS OKTE a zašle ich e-mailom na adresu subjektu zúčtovania
uvedenú v prílohe č. 1 zmluvy ZO. Poplatky na základe záporných platieb podľa
zálohových predpisov uhradí subjekt zúčtovania v prospech OKTE, a.s. Poplatky
na základe kladných platieb podľa zálohových predpisov uhradí OKTE, a.s. v prospech
účtu subjektu zúčtovania. Zálohové predpisy sú splatné do 5 kalendárnych dní odo dňa
ich sprístupnenia subjektu zúčtovania v IS OKTE, najneskôr však posledný deň
v mesiaci, v ktorom boli vystavené. Splatnosť zálohových predpisov nemá odkladný
účinok. Za úhradu poplatku na základe zálohového predpisu sa považuje pripísanie
čiastky v prospech účtu veriteľa. OKTE, a.s. nevystaví zálohový predpis za dekádne
obdobie za odchýlku a za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu, ak jeho výška
nepresiahne 200,- € jednotlivo za každú platbu, t.j. osobitne za kladnú platbu
za odchýlku, za zápornú platbu za odchýlku, za kladnú platbu za podiel na nákladoch
na regulačnú elektrinu a za zápornú platbu za podiel na nákladoch na regulačnú
elektrinu. V prípade, že vystavený zálohový predpis nebude uhradený v termíne jeho
splatnosti, OKTE, a.s. môže vystaviť v 1. pracovný deň po splatnosti zálohy
vyúčtovaciu faktúru.“
3. V článku 3.16.1. prevádzkového poriadku ods. 1 znie:

„1.

V prípade neuhradenia splatných záväzkov subjektu zúčtovania voči OKTE, a.s. je
OKTE, a.s. oprávnený použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie
vzniknutého záväzku najskôr 1. pracovný deň po splatnosti neuhradeného záväzku.
Za neuhradený záväzok a za porušenie zmluvných povinností voči OKTE, a.s. sa
považuje aj neuhradenie splatného zálohového predpisu v lehote jeho splatnosti.“
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4. V článku 5.1.4.1. prevádzkového poriadku ods. 1 znie:
„1.

Pokiaľ účastník KT neuhradí k dátumu splatnosti OKTE, a.s. záväzok v súvislosti
so zmluvou KT, OKTE, a.s. je oprávnený použiť finančnú zábezpeku účastníka KT
na uhradenie vzniknutého záväzku. O použití finančnej zábezpeky bude účastník KT
informovaný OKTE, a.s. a to najneskôr v priebehu 1. pracovného dňa nasledujúceho
po dni, v ktorom bola finančná zábezpeka uplatnená. Za neuhradený záväzok
a za porušenie zmluvných povinností voči OKTE, a.s. sa považuje aj neuhradenie
splatného zálohového predpisu v lehote jeho splatnosti.“

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto
rozhodnutia, nie však skôr ako 01. 11. 2021.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len
„úrad“) bol dňa 12. 10. 2021 doručený a pod podacím číslom 26838/2021/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, rozhodnutia
č. 0006/2018/E-PP zo dňa 19. 03. 2018, rozhodnutia č. 0012/2018/E-PP zo dňa 30. 08. 2018,
rozhodnutia č. 0019/2018/E-PP zo dňa 04. 12. 2018, rozhodnutia č. 0008/2019/E-PP zo dňa
18. 06. 2019, rozhodnutia č. 0012/2019/E-PP zo dňa 26. 09. 2019, rozhodnutia
č. 0016/2019/E-PP zo dňa 18. 12. 2019, rozhodnutia č. 0002/2020/E-PP zo dňa 04. 02. 2020,
rozhodnutia č. 0005/2020/E-PP zo dňa 18. 05. 2020, rozhodnutia č. 0009/2020/E-PP zo dňa
28. 08. 2020, rozhodnutia č. 0012/2020/E-PP zo dňa 23. 10. 2020, rozhodnutia
č. 0005/2021/E-PP zo dňa 24. 03. 2021 a rozhodnutia č. 0008/2021/E-PP zo dňa 10. 06. 2021
o (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 zákona o regulácii, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú.
Účastník konania v súlade s § 15 ods. 6 zákona o regulácii predložil na schválenie návrh
nového znenia prevádzkového poriadku v súvislosti s aktuálnym cenovým vývojom na trhu
s elektrinou, keďže s aktuálnym cenovým vývojom na trhu s elektrinou narastá riziko
finančných problémov subjektov zúčtovania a druhotné riziko finančných problémov
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, nakoľko v prípade neuhradenia záväzkov subjektu
zúčtovania sa finančná ťarcha prenáša na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Vo všeobecnosti boli v prevádzkovom poriadku navrhnuté nasledovné zmeny:
3

•
•

za neuhradený záväzok a za porušenie zmluvných povinností voči účastníkovi konania
sa považuje aj neuhradenie splatného zálohového predpisu v lehote jeho splatnosti a
v prípade, ak vystavený zálohový predpis nebude uhradený v termíne jeho splatnosti,
OKTE, a.s. môže vystaviť v 1. pracovný deň po splatnosti zálohového predpisu
vyúčtovaciu faktúru.

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a predložený
návrh prevádzkového poriadku preskúmal. V priebehu správneho konania posúdil súlad
predloženého návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku s ustanoveniami zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o energetike“), zákona 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 (ďalej len „zákon o podpore“) 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 (ďalej len „pravidlá trhu). Účastník konania preukázal,
že sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie úradu
č. 0009/2014/E-PP zo dňa 29. 04. 2014 v znení predchádzajúcich rozhodnutí.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii 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.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho
súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom o energetike,
zákonom o podpore, zákonom o regulácii a pravidlami trhu, dospel k záveru, že navrhované
znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho zmenu 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 regulácie elektroenergetiky, 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. Martin Lepieš
riaditeľ

Rozhodnutie sa doručí:
OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
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