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   2739-2019-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 5 ods. 3 písm. j) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 

z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy 

v elektrizačnej sústave v spojení s § 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 a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci  schválenia návrhu 

spoločných pravidiel zúčtovania všetkých PPS v synchrónnej oblasti Kontinentálna 

Európa pre plánované výmeny energie v dôsledku aplikácie postupu zachovania 

frekvencie a počas obdobia lineárnych zmien  

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa článku 50 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa 

stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave a § 13 ods. 2 písm. n) 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a 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 dokument „Návrh spoločných 

pravidiel zúčtovania všetkých PPS v synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa pre plánované 

výmeny energie v dôsledku aplikácie postupu zachovania frekvencie a počas obdobia 

lineárnych zmien v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 

z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v 

elektrizačnej sústave“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak 

neoddeliteľnú časť výroku. 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „účasník konania“) 

predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekomoniky a vecnej regulácie 

(ďalej len „úrad“) dňa 12. 06. 2019 v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy 

v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenia č. 2017/2195“) návrh spoločných pravidiel 
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zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie, obsiahnutý v prílohe listu 

„Návrh spoločných pravidiel zúčtovania všetkých PPS v synchrónnej oblasti Kontinentálna 

Európa pre plánované výmeny energie v dôsledku aplikácie postupu zachovania frekvencie 

a počas obdobia lineárnych zmien v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní 

rovnováhy v elektrizačnej sústave“ (ďalej len „návrh“). 

Dňa 20. 03. 2020 listom zaevidovaným pod číslom 7797/2020/BA účastník konania 

predložil doplnený návrh. 

Národné regulačné úrady v synchrónnej oblasti kontinentálna Európa (ďalej len „NRA“) 

podľa článku 5 ods. 3 písm. j) nariadenia č. 2017/2195 dňa 27. 05. 2020 schválili 

prostredníctvom elektronického hlasovania predmetný návrh. 

Návrh nebol konzultovaný so zainteresovanými subjektami vrátane príslušných orgánov, 

pretože sa ho táto povinnosť podľa článku 10 nariadenia č. 2017/2195 netýka. NRA pozorne 

sledovali, analyzovali a priebežne poskytovali spätnú väzbu prevádzkovateľom prenosových 

sústav (ďalej len „PPS“) počas rôznych stretnutí. Posledný regulačný orgán dostal zmenený 

a doplnený návrh 15. apríla 2020. Zmenený a doplnený návrh dostačne stanovuje pravidlá 

zúčtovania medzi PPS v synchrónnej oblasti kontinentálna Európa pre plánované výmeny 

energie v dôsledku aplikácie postupu zachovania frekvencie a počas obdobia lineárnych 

zmien.  

NRA posúdili súlad zmeneného a doplneného návrhu s nariadením č. 2017/2195 a 

domnievajú sa, že PPS zohľadnili všetky žiadosti o zmeny a  vypracovali metodiku smerom 

k využívaniu vyrovnávacích cien energie. PPS taktiež urobili všetky zmeny, aby sa zlepšila 

zrozumiteľnosť textu. V článku 4 ods. 2 písm. B) zmeneného a doplneného návrhu NRA 

identifikovali jednu menšiu chybu, ktorá súvisela s odkazom na „funkciu zúčtovania CCU“, 

ktorá je jednou z funkcií návrhu kontinentálnych európskych PPS pre neplánované výmeny 

energie namiesto „funkcie zúčtovania CCFR“. NRA sa dohodli, že táto chyba nebude mať 

vplyv na súlad zmeneného a doplneného návrhu ani na postup navrhovaného zúčtovania 

medzi všetkými kontinentálnymi európskymi krajinami. 

PPS vo vysvetlujúcej poznámke vysvetili, že zúčtovaciu funkciu pre plánované (CCFR) aj 

neplánované (CCU) výmeny energie bude vykonávať ten istý subjekt. NRA však vyzvali 

PPS, aby túto chybu napravili, len čo bude v budúcnosti predložená zmena a doplnenie 

metodiky. 

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

(správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“). Predložený Návrh preskúmal 

a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával pripomienky s účastníkom konania 

a posúdil súlad návrhu s nariadením č. 2017/2195. 

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

znení neskorších predpisov 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. 

Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Celé znenie návrhu je 

prílohou výroku 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

Príloha k výroku rozhodnutia:  

- schválené znenie dokumentu „Návrh spoločných pravidiel zúčtovania všetkých PPS v 

synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa pre plánované výmeny energie v dôsledku 

aplikácie postupu zachovania frekvencie a počas obdobia lineárnych zmien v súlade s 

článkom 50 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým 

sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave“ (11 strán 

A4).  

 

 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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


