ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0006/2018/E-PP
Číslo spisu: 1286-2018-BA

Bratislava 19. 03. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor 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 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 a rozhodnutia
č. 0017/2017/E-PP zo dňa 22. 12. 2017, 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 z vlastného podnetu 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 a rozhodnutia
č. 0017/2017/E-PP zo dňa 22. 12. 2017 o schválení prevádzkového poriadku takto:
Za kapitolu 1.2 sa vkladá nová kapitola 1.3, ktorá znie:
„1.3 Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov Európskej únie
1.

Sieťovými predpismi Európskej únie sú nariadenia Európskej komisie (trhové, prevádzkové
a pripojovacie) vydané na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 714/2009
o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorých účelom je
dosiahnutie jednotného európskeho vnútorného trhu s energiami a bezpečného
a konkurencieschopného európskeho energetického sektora.

2.

Prevádzkové poriadky o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov Európskej únie
sa schvaľujú úradom formou samostatných prevádzkových poriadkov organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou, ktoré nie sú súčasťou tohto Prevádzkového poriadku; pokiaľ
úrad v správnom konaní nerozhodne inak.

3.

Metodiky a podmienky súvisiace s organizovaním trhu s elektrinou, o ktorých rozhodla
Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „ACER“) podľa

sieťových predpisov Európskej únie v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prenesenie rozhodovacej právomoci
od národných regulačných orgánov) sa považujú za prevádzkové poriadky podľa zákona
o regulácii a zákona o energetike, pričom nie sú súčasťou tohto Prevádzkového poriadku.
4.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a účastníci trhu s elektrinou postupujú pri právnych
vzťahoch a poskytovaní služieb súvisiacich s organizovaním trhu s elektrinou podľa tohto
prevádzkového poriadku a prevádzkových poriadkov podľa sieťových predpisov Európskej
únie.

5.

Ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, ktoré sú v rozpore s prevádzkovým poriadkom
podľa sieťových predpisov Európskej únie sa nepoužijú na právne vzťahy a postupy
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a ostatných účastníkov trhu s elektrinou.

6.

V prípade, ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v súlade s bodom 5 zistí rozpor alebo
nesúlad Prevádzkového poriadku s prevádzkovým poriadkom podľa sieťových predpisov
Európskej únie je povinný podať úradu návrh na zosúladenie dotknutých ustanovení tohto
Prevádzkového poriadku s prevádzkovým poriadkom podľa sieťových predpisov Európskej
únie do 6 mesiacov odo dňa účinnosti prevádzkového poriadku podľa sieťových predpisov
Európskej únie.

7.

Úradom schválené prevádzkové poriadky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
a rozhodnutia ACER podľa odseku 3 sa zverejnia na webovom sídle organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou a webovom sídle úradu.

8. Rozhodnutia úradu vydané v súlade so sieťovými predpismi uvedenými v bode 1 tohto článku
Prevádzkového poriadku, vydané do 01. 03. 2018, a to konkrétne rozhodnutia
č. 0004/2017/E-EU, 0002/2018/E-EU, 0003/2018/E-EU, 0004/2018/E-EU sa považujú
za prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov Európskej únie.
9. Obchodné podmienky uvedené v prevádzkových poriadkoch podľa sieťových predpisov
Európskej únie sú súčasťou zmlúv medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou pre všetky regulované činnosti dotknuté
prevádzkovými poriadkami podľa sieťových predpisov Európskej únie.
10. Znenie prevádzkových poriadkov podľa sieťových predpisov Európskej únie schválené úradom
zverejnené na webovom sídle úradu a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sú pre
účastníkov trhu s elektrinou záväzné. Všetky prípadné zmeny musia byť schválené úradom.
Aktuálna verzia prevádzkových poriadkov podľa sieťových predpisov Európskej únie je
zverejnená na webovom sídle OKTE, a.s.“
Doterajšia kapitola 1.3. Výklad pojmov, zoznam skratiek, typy zmlúv sa označí ako
kapitola 1.4.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie (ďalej len „úrad“) schválil
rozhodnutím 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
a rozhodnutia č. 0017/2017/E-PP zo dňa 22. 12. 2017 prevádzkový poriadok (ďalej len
„rozhodnutie“) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862 (ďalej len „účastník konania“) (ďalej len „účastník konania“).
Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe
ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu
odôvodňujú.
Úrad, ako orgán príslušný na konanie podľa 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 (ďalej len „zákon o regulácii“) listom č. 5832/2018/BA zo dňa 15. 02. 2018 oznámil
účastníkovi konania, že podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii začal z vlastného podnetu
konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ktorý
bol schválený rozhodnutím úradu (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
Úrad začal konanie o vecnej regulácii z vlastného podnetu z dôvodu, že zo všeobecne
záväzných nariadení Komisie (sieťových predpisov EÚ) vyplývajú zmeny súvisiace
s organizovaním trhu s elektrinou, ktoré je potrebné zapracovať do prevádzkového poriadku.
Nariadenia Komisie (sieťové predpisy) sú všeobecne záväzné a priamo vykonateľné v každom
členskom štáte Európskej únie. Slovenská republika je povinná implementovať do svojho právneho
poriadku nariadenia Komisie tak, aby boli plne vykonateľné, zákonné, s možnosťou kontroly
a uloženia sankcie za ich porušenie.
Úrad v súlade s § 32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) predložil účastníkovi
konania vo výzve listom č. 5834/2018/BA zo dňa 19. 02. 2018 návrh nového znenia kapitoly 1.3
prevádzkového poriadku, týkajúceho sa prevádzkových poriadkov podľa sieťových predpisov
Európskej únie. Úrad účastníka konania zároveň požiadal o vyjadrenie k tomuto podkladu
rozhodnutia, prípadne jeho doplnenie, a to v lehote piatich dní odo dňa doručenia výzvy.
Účastník konania sa v určenej lehote podaním zo dňa 28. 02. 2018 zaevidovaným
pod podacím číslom úradu 9273/2018/BA vyjadril k podkladu rozhodnutia, v ktorom navrhol
úpravy textu v záujme jeho jednoznačnej aplikácie v praxi a aktualizácie jeho znenia. Úrad
navrhnuté úpravy textu akceptoval.
Úprava prevádzkových poriadkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
prevádzkovateľov sústav sa vykonáva priebežne počas celej doby ich platnosti v závislosti
od aktuálnych podmienok podnikania pri výkone činnosti organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou, prevádzkovateľov sústav a praktických skúseností súvisiacich s uplatňovaním
prevádzkových poriadkov, pričom sa prihliada na aktuálny právny stav v elektroenergetike, práva,
povinnosti a oprávnené záujmy organizátora trhu s elektrinou, prevádzkovateľov sústav
a účastníkov trhu s elektrinou. Zmeny prevádzkových poriadkov sa vykonávajú na návrh
organizátora trhu s elektrinou, prevádzkovateľov sústav alebo z podnetu úradu.
Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku a v priebehu
správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy.
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,
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zákonom o regulácii 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, 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.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba 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
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mgr. Oľga Lomjanská
poverená vedením odboru vecnej regulácie

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