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Číslo: 0004/2020/E-EU      Bratislava 18. 09. 2020 

Číslo spisu: 3410-2020-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie ako orgán príslušný na konanie 

podľa § 4 ods. 1, § 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 v spojení s čl. 4 ods. 7 písm. c) a článkom 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít 

vo veci schválenia návrhu tretieho dodatku k regionálnemu usporiadaniu dlhodobých 

prenosových práv regiónu Core CCR  

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa článku 31 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa 

stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít a § 13 ods. 2 písm. n) v spojení 

s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov tak, že prevádzkovatelovi prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 mení 

rozhodnutie 0006/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017, v znení rozhodnutia 0008/2018/E-EU 

zo dňa 19. 07. 2018 a rozhodnutia ACER č. 15/2019 zo dňa 30. 10. 2019 o schválení 

regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv regiónu CORE CCR, ktorého úplne 

znenie je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí neoddeliteľnú časť výroku.  

 

Odôvodnenie: 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej 

len „účasník konania“) predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej 

regulácie (ďalej len „úrad“) dňa 27. 02. 2020 v súlade s čl. 4 ods. 12 a článkom 31 

nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len „nariadenia č. 2016/1719“) návrh tretieho 

dodatku k regionálnemu usporiadaniu dlhodobých prenosových práv regiónu Core CCR, 

obsiahnutý v prílohe listu „3. zmena a doplnenie regionálneho návrhu dlhodobých 

prenosových práv PPS regiónu Core CCR podľa čl. 4 ods. 12 nariadenia Komisie (EÚ) 

2016/1719“ (ďalej len „tretí dodatok“). 

Dňa 14. 10. 2017 schválili národné regulačné úrady v synchrónnej oblasti kontinentálna 

Európa (ďalej len „NRAs“) návrh regionálneho usporiadanie dlhodobých prenosových práv 
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(ďalej len „LTTR“) prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu Core CCR  

(ďalej len „PPS“). Úrad následne v súlade s článkom 5 nariadenia č. 2016/1719 rozhodnutím 

č. 0006/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017 schválil návrh LTTR. 

Dňa 19. 07. 2018 schválili NRAs prvú zmenu a doplnenie LTTR, ktorá zaviedla dlhodobé 

prenosové práva na hraniciach ponukovej oblasti CZ-SK a DE/LU-AT. Úrad následne 

v súlade s článkom 5 nariadenia č. 2016/1719 rozhodnutím č. 0008/2018/E-EU zo dňa 

19. 07. 2018 schválil návrh prvého dodatku LTTR. 

Dňa 30. 10. 2019 schválila európska Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 

energetiky (ACER) svojím rozhodnutím č. 15/2019 druhú zmenu a doplnenie LTTR 

predloženú PPS, ktorá zaviedla implementáciu opcií finančných prenosových práv  

(ďalej len „FTR“) na hraniciach ponukovej oblasti AT-CZ, AT-HU, DE/LU-BE, DE/LU-FR 

a DE/LU-NL. 

NRAs podľa článku 4 ods. 7 písm. c) nariadenia č. 2016/1719 schválili dňa 09. 06. 2020 

prostredníctvom elektronického hlasovania tretí dodatok predložený PPS.  

Tretí dodatok LTTR predložený PPS zavádza prechod z fyzických prenosových práv 

s použitím zásady Use-It-Or-Sell-It (PTR) na FTR na hraniciach ponukovej oblasti AT-SI, 

CZ-DE/LU, CZ-SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK a SI-HU. 

PPS rešpektujú, že z dôvodu medzištátnej dohody medzi SI a HR nie je ešte možné zaviesť 

FTR na hranici ponukovej oblasti SI-HR. PPS budú monitorovať situáciu na hranici SI-HR a 

na ostatných interných hraniciach ponukovej oblasti regiónu Core CCR na dennom trhu. 

V prípade potreby na zabránenie rušivým účinkom na relevantných trhoch požiadajú PPS 

o zmenu a doplnenie tohto návrhu a chorvátsky a slovinský PPS posúdia, či je možné 

prostredníctvom úpravy alebo zrušenia medzištátnej dohody implementovať FTR na hranici 

ponukovej oblasti SI-HR.  

Na základe vyššie uvedeného úrad posúdil, či sa podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákona o regulácii“) zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie 

č. 0006/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017 a rozhodnutie č. 0008/2018/E-EU zo dňa 

19. 07. 2017. Uvedené rozhodnutia vydané pre účastníka konania sa podľa § 45 c zákona 

o regulácii považujú za rozhodnutia vydané podľa zákona o regulácii v znení účinnom 

od 1. januára 2019. 

Tretí dodatok bol v súlade s článkom 6 nariadenia č. 2016/1719 konzultovaný 

so zainteresovanými subjektami vrátane príslušných orgánov. NRAs pozorne sledovali, 

analyzovali a priebežne poskytovali spätnú väzbu PPS. 

NRAs vzájomne konzultovali, spolupracovali a koordinovali svoje činnosti s cieľom 

dosiahnuť dohodu, tak aby tretí dodatok LTTR spĺňal požiadavky nariadenia č. 2016/1719. 

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

(správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“). Predložený tretí dodatok preskúmal 

a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával pripomienky s účastníkom konania 

a posúdil súlad tretieho dodatku s nariadením č. 2016/1719. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 
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Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa doterajšia znenie LTTR 

nahrádza úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo v článkoch 5 

a 8 LTTR. 

Úrad na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. Celé konsolidované znenie LTTR je prílohou výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať  

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 

Príloha k výroku rozhodnutia:  

- konsolidované znenie dokumentu - Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových 

práv podľa článku 31 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým 

sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít“ (5 strán A4).  

 

 

 

 

               Ing. Marián Parkányi 

                  riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


