
   
 

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

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0005/2016/P-PP                                                                             Bratislava 14. 09. 2016 

Číslo spisu: 3995-2016-BA 

 
 

 

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 v znení neskorších 

predpisov vo veci zmeny rozhodnutia v znení rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 

v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP 

zo dňa 25. 03. 2015, rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia  

č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016 

 

r o z h o d o l  

 
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 v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa 

prepravnej siete eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712                    

m e n í rozhodnutie č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia                             

č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015,      

rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP 

zo dňa 03. 02. 2016 o schválení prevádzkového poriadku takto: 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 3.3.3 vypúšťa text „a domácom 

bode“, bod 3.3.3 znie nasledovne: 

 

„3.3.3 Prepravná kapacita na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín je prideľovaná 

na základe Žiadosti o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na základe  

first-come-first-served princípu.“  

 

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za bod 3.3.3 vkladá nový bod 3.3.4., ktorý znie 

nasledovne: 

 

„3.3.4 Prepravná kapacita na domácom bode je prideľovaná prostredníctvom aukcií  

na rezervačnej platforme. Ustanovenia článku 3.4. sa aplikujú primerane.“ 

 

3. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 3.5 vypúšťa text „a domácom 

bode“, článok 3.5 znie nasledovne: 

 

„3.5 Systém prideľovania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín.“ 
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4. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 3.5.1.1 vypúšťa text „a pre vstupný 

bod/výstupný bod domáci bod“, bod 3.5.1.1 znie nasledovne: 

 

„3.5.1.1 Žiadateľ o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prepravnou sieťou PPS  

(ďalej len „Žiadateľ“) pre Prepojovacie body do/z tretích strán podá Žiadosť o prístup  

do prepravnej siete a prepravu plynu. Žiadosť predstavuje záväzný návrh Žiadateľa 

Prevádzkovateľovi prepravnej siete na uzavretie Zmluvy.“ 

 

5. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom článku 4.1. vypúšťa text „a domácom 

bode “, článok 4.1. znie nasledovne:  

 

„4.1. Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu na Prepojovacích bodoch 

do/z tretích krajín.“  

 

6. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.2.1 sa vkladá na konci vety nový 

text „a vstupnom/výstupnom bode domáci bod“, bod 4.2.1 znie nasledovne: 
 

„4.2.1 Uzatvorenie Rámcovej zmluvy je nevyhnutným predpokladom pre prístup do aukcií, 

ktorými sú alokované kapacity na Prepojovacích bodoch EÚ a vstupnom/výstupnom bode 

domáci bod.“  
 

7. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.2.2 na konci vety vypúšťa text 

„a vstupný/výstupný bod domáci bod“, bod 4.2.2 znie nasledovne: 

 

„4.2.2 PPS a Užívateľ siete môžu uzatvoriť Rámcovú zmluvu aj pre rezervovanie kapacít  

na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín.“ 

 

8. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.2.8 z prvej vety vypúšťa text 

„a vstupnom bode/výstupnom bode domáci bod“, bod 4.2.8 znie nasledovne: 

 

„4.2.8 Pre účely objednania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín 

Užívateľ siete môže požiadať o pridelenie prepravnej kapacity: 

- jeden (1) deň pred začiatkom požadovanej prepravnej kapacity, v prípade,  

že ide o jednodňové prepravné kapacity na nasledujúci Plynárenský deň, 

- najskôr jeden (1) mesiac a najneskôr jeden (1) Pracovný deň pred začiatkom 

požadovanej prepravnej kapacity, v prípade, že ide o jednodňové prepravné 

kapacity alebo niekoľkodňové prepravné kapacity, 

- najskôr šesť (6) mesiacov a najneskôr jeden (1) Pracovný deň pred začiatkom 

požadovanej prepravnej kapacity, v prípade že, ide o mesačné alebo ročné 

prepravné kapacity.“ 

 

9. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.2.9 z prvej vety vypúšťa text 

„a vstupnom/výstupnom bode domáci bod “, bod 4.2.9 znie nasledovne: 

 

„4.2.9 Objednanie prepravnej kapacity na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín  

na obdobie dlhšie ako jeden (1) deň elektronickým systémom je možné najneskôr do 14:00 

posledného Pracovného dňa, ktorý predchádza začiatku požadovanej prepravnej kapacity  

(deň D).  Objednanie prepravnej kapacity na nasledujúci Plynárenský deň je možné najneskôr 

do 17:00 v kalendárnom dni (deň D-1) predchádzajúcom dňu prepravy plynu (deň D).“ 
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10.  Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.2.10 vkladá nový text 

„a domácom bode“, bod 4.2.10 znie nasledovne: 

 

„4.2.10 Pre účely objednania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch EÚ a domácom 

bode sa Užívateľ siete riadi platným aukčným kalendárom.“ 

 

11. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.3.1 vkladá nový text 

„a vstupnom/výstupnom bode domáci bod“, bod 4.3.1 znie nasledovne: 

 

„4.3.1 PPS ponúka na Prepojovacích bodoch EÚ a vstupnom/výstupnom bode domáci bod 

pod Rámcovou zmluvou prostredníctvom webovej rezervačnej platformy pevnú prepravnú 

kapacitu ako: 

a) Produkt ročnej štandardnej kapacity, 

b) Produkt štvrťročnej štandardnej kapacity, 

c) Produkt mesačnej štandardnej kapacity, 

d) Produkt dennej štandardnej kapacity, 

e) Produkt štandardnej kapacity v priebehu dňa.“ 

 

12. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.3.9 vypúšťa text „a domácom 

bode“, bod 4.3.9 znie nasledovne: 

 

„4.3.9 PPS na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode ponúka pevnú 

prepravnú kapacitu a uzatvára Zmluvu na pevnú prepravnú kapacitu ako: 

a) dlhodobú Zmluvu, 

b) ročnú Zmluvu, 

c) krátkodobú Zmluvu.“ 

 

13. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.3.13 vypúšťa text „a domácom 

bode“, bod 4.3.13 znie nasledovne: 

 

„4.3.13 PPS môže ponúknuť uzatváranie krátkodobej Zmluvy pre produkt štandardnej 

kapacity v priebehu dňa na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín.“ 

 

14. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.4.10 vypúšťa text „a domácom 

bode“, bod 4.4.10 znie nasledovne: 

 

„4.4.10 PPS ponúka prerušiteľnú kapacitu na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín 

a uzatvára Zmluvy na prerušiteľnú prepravnú kapacitu vo forme dlhodobej, ročnej 

a krátkodobej Zmluvy ako je definované v článkoch 4.3.10. až 4.3.12.“ 

 

15. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 4.4.11 vypúšťa text „a domácom 

bode“, bod 4.4.11 znie nasledovne: 
 

„4.4.11 Zmluva na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín môže obsahovať kombináciu 

pevnej a prerušiteľnej kapacity.“ 
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16. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodnom bode 7.6.6 z prvej vety vypúšťa text 

„a domáci bod a“, bod 7.6.6 znie nasledovne: 

 

„7.6.6 Pre Prepojovacie body do/z tretích krajín v prípade objednania formou žiadosti 

a konfirmácie podľa článku 3.5.1. Prevádzkového poriadku je lehota na poskytnutie finančnej 

zábezpeky pre ročné a dlhodobé Zmluvy pätnásť (15) kalendárnych dní od podania Žiadosti  

a pre krátkodobé Zmluvy sedem (7) kalendárnych dní od podania Žiadosti, ale vždy najneskôr 

tri (3) Pracovné dni pred požadovaným termínom začatia prepravy plynu  

alebo uskutočňovania Doplnkovej služby. Strany sa môžu v odôvodnených prípadoch 

dohodnúť na skrátení tejto lehoty. V prípade Zmlúv je finančná zábezpeka formou predplatby 

možná len pri splnení termínov platieb špecifikovaných pre predplatby v článku 7.6.8. 

Prevádzkového poriadku. Ako formu finančnej zábezpeky PPS akceptuje nasledujúce 

platobné a zabezpečovacie nástroje: 

a) banková záruka, 

b) predplatba (platba vopred), 

c) vklad na účet.“ 

 

17. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za pôvodný bod 8.1.8 vkladá nový bod 8.1.9, 

ktorý znie nasledovne: 

 

„8.1.9 Medzi dispečerskými centrami Užívateľa a PPS je možné dohodnúť používania  

aj hodinových nominácií.“ 

 

 

Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s., 

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia 

č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015 

rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015 a rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP  

zo dňa 03. 02. 2016  zostávajú nezmenené.   

 

Odôvodnenie: 

 

 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)  

bol dňa 08. 09. 2016 listom č. 1318/2016 zo dňa 08. 09. 2016 doručený a pod podacím číslom 

33205/2016/BA zaevidovaný návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku,  

ktorý bol schválený rozhodnutím č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia 

č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015,  

rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015 a rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP 

zo dňa 03. 02. 2016 (ďalej len „zmena prevádzkového poriadku“) prevádzkovateľa prepravnej 

siete eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 

(ďalej len „účastník konania“). 

 

Dňom 08. 09. 2016 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) správne 

konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku. 
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     Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu  

podľa § 15 ods. 6 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“). 

Účastník konania návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil na základe poznatkov 

z aplikačnej praxe.  

 

 Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania             

s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy. 

 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku,  

jeho súladu so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj 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 znení a dospel k záveru, že navrhovaná zmena prevádzkového poriadku spĺňa 

požiadavky na zmenu rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení 

rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP  

zo dňa 25. 03. 2015, rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015 a rozhodnutia 

č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

  

 Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o 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. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 

820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miriama Čurlíková 

     riaditeľka odboru vecnej regulácie 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 


