
 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0004/2022/E-EU V Bratislave dňa 08. 04. 2022 

Číslo spisu: 2293-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 4 odsek 9 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít, § 9 

odsek 1 písmeno b) druhého bodu a § 9 odsek 1 písmeno c) prvého bodu v spojení s § 15 odsek 

4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o schválení 

prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci pravidiel nominácie 

pre Fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, 

Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a 

Slovinskom v súlade s článkom 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 

2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít   

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa článku 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa 

stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít a § 13 odsek 2 písmeno n) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 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 návrh pozostávajúci z dokumentov „Návrh 

pravidiel nominácie pre Fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi 

Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, 

Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

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

kapacít“ a „Príloha 1 k Návrhu pravidiel nominácie pre Fyzické prenosové práva 

pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, 

Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom“, ktorý je prílohou výrokovej 

časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú súčasť výroku. 

 

Odôvodnenie: 

Podľa článku 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa 

stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len „nariadenie FCA“) musí 

byť do 12 mesiacov po nadobudnutí nariadenia FCA predložený na schválenie návrh pravidiel 
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nominácie pre Fyzické prenosové práva pre hranice ponukových oblastí. Prevádzkovatelia 

prenosových sústav Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska, 

Slovenska a Slovinska (ďalej len „dotknutí PPS“) predložili pravidlá nominácie pre Fyzické 

prenosové práva pre ich spoločné hranice ponukových oblastí a tie boli schválené národnými 

regulačnými orgánmi. Úrad vydal dňa 19. 09. 2018 rozhodnutie úradu č. 0012/2018/E-EU, 

ktorým schválil pravidlá nominácie pre Fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej 

oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, 

Slovenskom a Slovinskom ako samostatný prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej 

sústavy. 

Európska organizácia pre koordináciu prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-

E“) na podnet dotknutých PPS zorganizovala od 19. 05. 2021 do 19. 06. 2021 verejnú konzultáciu 

k návrhu. 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bol dňa 14. 07. 2021 predložený od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorým je 

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

Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) a pod podacím číslom úradu 

19755/2021/BA zaevidovaný návrh dokumentu „Príloha 1 k Návrhu pravidiel nominácie 

pre Fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, 

Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom“ (ďalej len 

„Pravidlá PTR“). V návrhu účastníka konania vypracovanom dotknutými PPS bol aktualizovaný 

časový harmonogram procesu schedulingu denných nominácií cezhraničných prenosov 

v súvislosti so spustením projektu Interim Market Coupling (ďalej len „návrh“). 

Úrad podľa článku 4 odsek 12 nariadenia FCA požiadal účastníka konania listom 

č. 33052/2021/BA zo dňa 07. 12. 2021 o zmenu návrhu účastníka konania. Požiadavka na zmenu 

návrhu bola odsúhlasená národnými regulačnými orgánmi Rakúska, Chorvátska, Českej 

republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska (ďalej len „dotknuté NRA“). 

Posledná žiadosť o zmenu návrhu dotknutých NRA bola dňa 21. 02. 2022. 

Účastník konania predložil dňa 23. 02. 2022 listom zaevidovaným pod podacím číslom 

úradu 7479/2022/BA doplnený návrh. Posledný dotknutý PPS predložil doplnený návrh 

07. 03. 2022. 

Dotknuté NRA dňa 07. 04. 2022 jednohlasne schválili spoločný dokument, z čoho 

vyplýva, že nie je potrebné postúpiť návrh podľa článku 4 odsek 10 nariadenia FCA na 

rozhodnutie Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. 

Návrh obsahuje všeobecné ustanovenia, pravidlá nominácie, ktoré podrobne uvádzajú 

oprávnenie držiteľa Fyzických prenosových práv nominovať plánované výmeny; minimálne 

technické požiadavky nominácie; opis nominačného procesu; časy a formát jednotlivých 

nominácií a komunikácie. Novelizované Pravidlá PTR obsahujú ustanovenia všeobecných 

definícií pre obchodný proces, o komunikácii s dotknutým PPS a alokačnou kanceláriou, 

základné pravidlá pre nomináciu, reakcie dotknutých PPS a časové harmonogramy pre dlhodobé 

a denné časové rámce (posledný prípad pre štandardné postupy spájania trhov – implicitná 

alokácia a úplného alebo čiastočného rozdelenia trhov – explicitná alokácia prostredníctvom 

tieňovej aukcie), dlhodobý a denný nominačný a korekčný cyklus a krátenie nominácie. 

Úrad ďalej na základe komunikácie s účastníkom konania uvádza, že účastník konania 

požiada o zrušenie rozhodnutia 0012/2018/E-EU, ktorým úrad schválil prevádzkových poriadok 
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účastníka konania, ktorého súčasťou boli dokumenty „Návrh pravidiel nominácie pre Fyzické 

prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou 

republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 

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

pre prideľovanie dlhodobých kapacít v zmysle zmeneného a doplneného návrhu z 29. júna 2018“ 

a Pravidlá PTR. 

Úrad dospel k záveru, že predložený návrh je vypracovaný v súlade s nariadením FCA. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z právnych aktov Európskej únie a zo správneho 

poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 2293-2022-BA a v priebehu 

správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.   

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, 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 „Návrh pravidiel nominácie pre Fyzické prenosové práva 

pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, 

Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 nariadenia 

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

pre prideľovanie dlhodobých kapacít“ a „Príloha 1 k Návrhu pravidiel nominácie pre Fyzické 

prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou 

republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom“ (17 strán A4). 

 

 

 

 

 Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 


