Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0016/2019/E-PP
Číslo spisu: 4583-2019-BA

Bratislava 18. 12. 2019

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,
rozhodnutia č. 0019/2018/E-PP zo dňa 04. 12. 2018, rozhodnutia č. 0008/2019/E-PP zo dňa
18. 06. 2019 a rozhodnutia č. 0012/2019/E-PP zo dňa 26. 09. 2019 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 a rozhodnutia č. 0012/2019/E-PP zo dňa 26. 09. 2019 o schválení prevádzkového
poriadku, ktorého úplné znenie je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak
neoddeliteľnú časť výroku.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie (ďalej len
„úrad“) bol dňa 05. 12. 2019 doručený a pod podacím číslom 43096/2019/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, rozhodnutia č. 0008/2019/E-PP zo dňa 18. 06. 2019 a
rozhodnutia č. 0012/2019/E-PP zo dňa 26. 09. 2019 (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 predložil na schválenie zmenu prevádzkového poriadku v súvislosti
s uplatnením ustanovení 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“), ktoré nadobudnú účinnosť
od 01. 01. 2020. Na základe novelizovanej legislatívy vykonáva účastník konania nové
činnosti, okrem iného evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou.


Účastníkom konania boli navrhované zmeny v súvislosti s evidenciou, prevodmi a
organizovaním trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a
zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou:
o Doplnenie činností o činnosť evidencie, prevodov a organizovania trhu so zárukami
pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (na niekoľkých miestach).
o Doplnenie definícií a skratiek vo vzťahu k zárukám pôvodu.
o Doplnenie zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.
o Rozšírenie spôsobov zabezpečeného prístupu do informačného systému účastníka
konania (ďalej len „IS OKTE“) vo vzťahu k poskytovaniu služieb spojených s
vydaním, prevodom, uplatnením, uznaním, zrušením a aukciami záruk pôvodu.
o Doplnenie kapitoly týkajúcej sa základných informácií vo vzťahu k zárukám pôvodu.
o Doplnenie kapitoly týkajúcej sa vydania záruky pôvodu.
o Doplnenie kapitoly týkajúcej sa prevodu záruky pôvodu.
o Doplnenie kapitoly týkajúcej sa uplatnenia záruky pôvodu.
o Doplnenie kapitoly týkajúcej sa uznania záruky pôvodu.
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Doplnenie kapitoly týkajúcej sa aukcií záruk pôvodu.
Doplnenie kapitoly týkajúcej sa zrušenia záruky pôvodu.
Doplnenie kapitoly týkajúcej sa ochrany informácií vo vzťahu k zárukám pôvodu.
Doplnenie kapitoly týkajúcej sa platobných a fakturačných podmienok vo vzťahu
k zárukám pôvodu.
o Doplnenie kapitoly týkajúcej sa spoločných ustanovení vo vzťahu k zárukám
pôvodu.
Účastníkom konania boli navrhované zmeny v súvislosti s organizovaním a zúčtovaním
podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko
účinnou kombinovanou výrobou
o Doplnenie prehľadu súvisiacich právnych predpisov o vyhlášku úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 490/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore
obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu.
o Doplnenie definícií.
o Úpravy postupu pri uzatváraní typovej zmluvy o výkupe elektriny prostredníctvom
IS OKTE a s tým súvisiaca revízia poskytovaných údajov zo strany výrobcu
elektriny a výkupcu elektriny smerom k účastníkovi konania.
o Doplnenie ustanovení ohľadom postupu pri meraní a určení vyrobenej elektriny a
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny odkazom na novú prílohu č. 7
prevádzkového poriadku.
o Úpravy kapitoly týkajúcej sa odmeny za činnosť výkupcu elektriny:
 spresnenie textu týkajúceho sa podmienok, ktoré musia byť splnené pre
zohľadnenie alebo naopak nezohľadnenie množstva elektriny s nárokom na
úhradu,
 zohľadnenie možnosti započítania záväzkov výkupcu elektriny voči pohľadávkam
výkupcu elektriny v platobnom styku.
o Úpravy kapitoly týkajúcej sa podpory elektriny doplatkom:
 úprava termínu prípravy podkladov pre podporu doplatkom,
 doplnenie textu týkajúceho sa vystavenia faktúry a opravnej faktúry v prípade
podpory doplatkom.
o Úpravy kapitoly týkajúcej sa podpory elektriny príplatkom:
 úprava termínu prípravy podkladov pre podporu príplatkom,
 doplnenie textu týkajúceho sa vystavenia faktúra a opravnej faktúry v prípade
podpory príplatkom.
o Úpravy kapitoly týkajúcej sa podpory elektriny výkupom elektriny:
 spresnenie postupu pri uzatváraní zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom informačného systému,
 spresnenie textu týkajúceho sa podmienok, ktoré musia byť splnené pre
zohľadnenie alebo naopak nezohľadnenie množstva elektriny s nárokom na
podporu výkupom elektriny a súčasne prevzatím zodpovednosti za odchýlku,
 zohľadnenie mesačnej fakturácie pre malý zdroj v prípade, ak je platcom DPH,
 úprava princípov prípravy podkladov na fakturáciu za vykúpenú elektrinu pre
výrobcu elektriny,
o
o
o
o
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úprava princípov prípravy podkladov na fakturáciu za vykúpenú elektrinu pre
výkupcu elektriny,
 doplnenie inkasnej platby pre vysporiadanie dennej platby za vykúpenú elektrinu
medzi účastníkom konania a výkupcom elektriny.
Rozšírenie rozsahu zverejňovaných údajov zo strany účastníka konania a doplnenie
zostavovania energetického mixu dodávky elektriny za predchádzajúci kalendárny rok.
Doplnenie podmienok uplatňovania poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy
v prípade, ak je účastník trhu s elektrinou pripojený do sústavy prostredníctvom iného
účastníka trhu s elektrinou a odoberá elektrinu dodanú od výrobcu elektriny priamym
vedením.
Zmena v určení minimálneho možného nenulového množstva elektriny ponúkanej na
dennom a vnútrodennom trhu v obchodnej perióde na 0,1 MWh – úprava vyplýva z
článku 8 bodu 3 nariadenia naradenia EÚ č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou,
v súlade s ktorým prijal účastník konania rozhodnutie, že minimálna veľkosť ponuky bude
po vzore okolitých štátov stanovená na hodnotu 0,1 MW.
Doplnenie prílohy č. 7, ktorou sa upravuje meranie a určenie vyrobenej elektriny a
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.
Drobné jazykové úpravy a korekcie naprieč znením Prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a predložený návrh prevádzkového
poriadku preskúmal. V priebehu správneho konania posúdil súlad predloženého návrhu
na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku s ustanoveniami zákona o podpore, zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov 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“). 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 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 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.“ (261 strán A4).

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

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