Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0002/2021/P-PP
Číslo spisu: 3017-2021-BA

Bratislava 02. 07. 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu
s elektrinou a plynom, 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
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,
rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016 rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo
dňa 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018, rozhodnutia
č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019, rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo
dňa 14. 04. 2020, rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020 a rozhodnutia
č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020
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 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, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, rozhodnutia
č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 , rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018,
rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019, rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo
dňa 14. 04. 2020, rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020 a rozhodnutia
č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. V článku 5.7. Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie článku 5.7. nahrádza
novým článkom 5.7. v nasledovnom znení:
,,5.7. Služba Shorthaul
5.7.1. Služba Shorthaul predstavuje možnosť získania zľavy z taríf vzťahujúcich sa
k objednanej dennej prepravnej kapacite a taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne
prepraveného plynu (taríf pre plyn na prevádzkové účely) vzťahujúcej sa na kapacity
podliehajúce službe Shorthaul v zmysle podmienok tohto článku.
5.7.2. Služba prepravy plynu na krátku vzdialenosť je poskytovaná Užívateľom pre prepravu
plynu cez vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Baumgarten v rámci pridelenej kapacity

v príslušnom vstupnom bode a vo výstupnom bode (v prípade, ak má Užívateľ pridelené
kapacity na oboch bodoch súbežne), ak je táto pridelená na obdobie minimálne 12 za sebou
bezprostredne nadväzujúcich mesiacov, buď na základe jednej alebo viacerých zmlúv
a ktorá bude špecifikovaná v dohode uzatvorenej podľa článku 5.7.3. nižšie (ďalej len
„služba Shorthaul“). Službu Shorthaul môže využívať každý užívateľ siete, ktorý má
pridelenú prepravnú kapacitu na vstupnom bode Lanžhot a zároveň na výstupnom bode
Baumgarten vzťahujúcu sa k rovnakému časovému obdobiu. Ak pridelená kapacita
Užívateľovi prepravnej siete na vstupnom bode Lanžhot alebo výstupnom bode
Baumgarten je rovná, alebo nižšia ako 150 000 MWh/d, potom Službu Shorthaul je možné
aplikovať maximálne do výšky nižšej z kapacít pridelených pre vstupný bod Lanžhot
a výstupný bod Baumgarten. Ak pridelená kapacita Užívateľovi prepravnej siete na
každom bode z bodov vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Baumgarten je vyššia ako
150 000 MWh/d, potom Službu Shorthaul je možné aplikovať aj pre celú výšku
prepravných kapacít na oboch bodoch.
5.7.3. Využívanie služby Shorthaul je podmienené uzavretím osobitnej Shorthaul dohody,
ktorá upraví podmienky poskytovania služby Shorthaul. Vzor osobitnej dohody zverejní
PPS na svojom webovom sídle. Súčasťou osobitnej dohody bude:
(i) špecifikácia zmlúv, na ktoré sa vzťahujú podmienky služby Shorthaul; a
(ii) výsledný profil dohodnutých kapacít na vstupnom bode Lanžhot a výstupnom bode
Baumgarten, ktorý môže zahrňovať aj kapacity, ktoré v čase podpisu osobitnej dohody
ešte neboli pridelené a ktoré Užívateľ plánuje v budúcnosti objednať a využívať k nim
službu Shorthaul. Zmluvné kapacity uvedené v bodoch (i) a (ii) vyššie (ďalej ako
„Kapacity služby Shorthaul“).
Službu Shorthaul nie je možné aplikovať na zmluvné kapacity pridelené nad rámec kapacít
uvedených v bodoch (i) a (ii) vyššie.
5.7.4. Zľava podľa služby Shorthaul je poskytovaná na:
a) tarify vzťahujúce sa k objednanej dennej prepravnej kapacite na príslušnom vstupnom
a výstupnom bode prislúchajúcej ku Kapacitám služby Shorthaul (ďalej len „služba
Shorthaul – kapacita“). Jej podmienky sú ďalej upravené v článku 5.7.4.1. nižšie.
b) tarify vzťahujúce sa k množstvu skutočne prepraveného plynu na príslušnom vstupnom
bode, prislúchajúcom ku Kapacitám služby Shorthaul (ďalej len „služba Shorthaul –
komodita“) a výstupnom bode. Jej podmienky sú ďalej upravené v článku 5.7.4.2. nižšie.
5.7.4.1. Služba Shorthaul – kapacita
5.7.4.1.1. Pre Užívateľa, ktorý uzavrie s PPS osobitnú dohodu o využití služby Shorthaul, sa
na tarify vzťahujúce sa k objednanej dennej prepravnej kapacite na príslušnom vstupnom
a výstupnom bode prislúchajúcej ku Kapacitám služby Shorthaul aplikuje zľava
v nasledovnej výške:
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) = 𝑃𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) − 𝑍𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) × 0,85
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resp.
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) = 𝑃𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) − 𝑍𝑒𝑥(𝐵)(𝑡)
kde:
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – zľava z výšky tarify pre vstupný bod Lanžhot z príslušnej zmluvy pre
príslušný kalendárny rok (t), v EUR/MWh/deň/rok,
𝑃𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – výška tarify pre vstupný bod Lanžhot z príslušnej zmluvy pre príslušný
kalendárny rok (t) podľa cenového rozhodnutia, v EUR/MWh/deň/rok. V prípade
krátkodobých zmlúv, resp. zmlúv obsahujúcich tarifu špecifikovanú v iných jednotkách
ako EUR/MWh/deň/rok, sa táto najskôr upraví na zodpovedajúcu hodnotu
v EUR/MWh/deň/rok,
𝑍𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – determinant výšky zľavy pre vstupný bod Lanžhot pre príslušný kalendárny
rok (t), v EUR/MWh/deň/rok, zaokrúhlený na 2 desatinné miesta, určený podľa vzťahu
nižšie,
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) – zľava z výšky tarify pre výstupný bod Baumgarten z príslušnej zmluvy pre
príslušný kalendárny rok (t), v EUR/MWh/deň/rok,
𝑃𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) - výška tarify pre výstupný bod Baumgarten z príslušnej zmluvy pre príslušný
kalendárny rok (t) podľa cenového rozhodnutia, v EUR/MWh/deň/rok. V prípade
krátkodobých zmlúv, resp. zmlúv obsahujúcich tarifu špecifikovanú v iných jednotkách
ako EUR/MWh/deň/rok, sa táto najskôr upraví na zodpovedajúcu hodnotu
v EUR/MWh/deň/rok,
𝑍𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) – determinant výšky zľavy pre výstupný bod Baumgarten pre príslušný
kalendárny rok (t), v EUR/MWh/deň/rok, zaokrúhlený na 2 desatinné miesta, určený podľa
vzťahu nižsie:
𝑍𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) = (𝑋(𝐿) − 𝑌 (𝐿) × 𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡)) × 𝑖𝑛𝑓 (𝑡)
resp.
𝑍𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) = (𝑋(𝐵) − 𝑌 (𝐵) × 𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡)) × 𝑖𝑛𝑓 (𝑡)
kde:
𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – zmluvne dohodnutá denná kapacita na vstupnom bode Lanžhot z príslušnej
zmluvy pre príslušný kalendárny rok (t), v MWh/deň prislúchajúca ku Kapacitám služby
Shorthaul,
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𝑋(𝐿) a 𝑌 (𝐿) – koeficienty nadobúdajúce nasledovnú hodnotu, v závislosti na výške
𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡):
𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡)

𝑋(𝐿)

𝑌(𝐿)

<0, 18 200)

95,74116

0,00

<18 200, 416 000)

97,24736

0,8462 / 106 x 𝑋(𝐿)

<416 000, 1 372 800)

68,4878

0,1923 / 106 x 𝑋(𝐿)

<1 372 800, ∞)

50,40454

0,00

𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) - zmluvne dohodnutá denná kapacita na výstupnom bode Baumgarten z príslušnej
zmluvy pre príslušný kalendárny rok (t), v MWh/deň prislúchajúcej ku Kapacitám služby
Shorthaul,
𝑋(𝐵) a 𝑌(𝐵)– koeficienty nadobúdajúce nasledovnú hodnotu, v závislosti na výške 𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡):

𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡)

𝑋(𝐵)

𝑌(𝐵)

<0, 18 200)

169,15512

0,00

<18 200, 416 000)

171,7954

<416 000, 1 372 800)

121,01874

<1 372 800, ∞)

89,06958

0,8462 / 106 x
𝑋(𝐵)
0,1923 / 106 x
𝑋(𝐵)
0,00

𝑖𝑛𝑓(𝑡) – inflačný index pre rok (t). Inflačný index pre príslušný rok bude publikovaný na
webovom sídle PPS. Inflačný index reflektuje zmenu cenovej úrovne za prístup do
prepravnej siete a prepravu plynu a to o 50% miery inflácie členských krajín EÚ
(vyjadrenej indexom inflácie v Európskej únii publikovaným úradom Eurostat, položka
„HICP – annual average rate of change – European Union (ročná priemerná miera inflácie
– Európska únia) v roku (t)-2. Pre rok 2021 (t) je inflačný index 1 a pre každý ďalší rok sa
inflačný index bude zvyšovať o polovicu miery inflácie členských krajín EÚ v roku (t)-2.
Uvedený výpočet zľavy podľa služby Shorthaul predpokladá, že kapacity a tarify v zmysle
zmluvy sú pridelené na dobu celého kalendárneho roku oboje v jednotkách
EUR/MWH/deň/rok. V prípade ak by sa zľava mala uplatňovať na kratšie zmluvy,
v ktorých je tarifa vyjadrená v iných jednotkách, tak sa výpočet upraví tak, aby sa zľava na
tarifu stanovila v správnych jednotkách a nedošlo k nevhodnému stanoveniu zľavy.
Konkrétne sa pre takéto prípady za účelom korektného stanovenia zľavy v zmysle
ustanovení služby Shorthaul tarifa uvedená v predmetnej zmluve najprv prevedie do
jednotiek EUR/MWh/deň/rok a následne sa vyčíslená zľava v jednotkách
EUR/MWH/deň/rok pred aplikáciou prevedie do jednotiek, v ktorých je tarifa uvedená
v samotnej zmluve.
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V prípade súbežnej platnosti viacerých zmlúv pre daný vstupný/výstupný bod sa za výšku
zmluvne dohodnutej dennej kapacity prislúchajúcej ku Kapacitám služby Shorthaul
považuje súčet zmluvných denných kapacít jednotlivých súbežných zmlúv na danom
vstupnom/výstupnom bode prislúchajúcej ku Kapacitám služby Shorthaul, a to pre každý
vstupný/výstupný bod osobitne.
5.7.4.2. Služba Shorhaul – komodita
5.7.4.2.1. Pre Užívateľa, ktorý uzavrie s PPS osobitnú dohodu o využití služby Shorthaul, sa
na súčet taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne prepraveného plynu zo vstupného bodu
Lanžhot, prislúchajúceho ku Kapacitám služby Shorthaul, na výstupný bod Baumgarten,
Veľké Zlievce, resp. na VTP, aplikuje zľava v nasledovnej výške:
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) = 𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) (%) − 0,65%
resp.
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝑋) = 𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿) (%) − 0,1%
kde
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) (%) – Zľava zo súčtu taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne
prepraveného plynu zo vstupného bodu Lanžhot na výstupný bod Baumgarten
prislúchajúceho ku Kapacitám služby Shorthaul, s využitím služby Shorthaul,
v percentách,
𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) (%) – Súčet taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne prepraveného plynu
pre vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Baumgarten prislúchajúceho ku Kapacitám
služby Shorthaul a na základe ktorých sa uskutočňuje preprava, s využitím služby
Shorthaul, v percentách.
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝑋) (%) – Zľava zo súčtu taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne
prepraveného plynu zo vstupného bodu Lanžhot, prislúchajúceho ku Kapacitám služby
Shorthaul, s využitím služby Shorthaul na výstupný bod Veľké Zlievce, resp na VTP,
v percentách. Finálna výška zľavy 𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝑋) sa bude aplikovať na vstupnom bode
Lanžhot.
𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿) (%) – Tarifa vzťahujúca sa k množstvu skutočne prepraveného plynu pre
vstupný bod Lanžhot, prislúchajúceho ku Kapacitám služby Shorthaul a na základe ktorých
sa uskutočňuje preprava, s využitím služby Shorthaul na výstupný bod Veľké Zlievce,
resp. na VTP, v percentách.
5.7.5. Služba Shorthaul sa neaplikuje na uvedené krátkodobé produkty: (i) within-day, (ii)
denné a (iii) mesačné.
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5.7.6. Tým nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti Užívateľa a PPS vyplývajúce
z príslušných zmlúv“.
2. V článku 7.4. Prevádzkového poriadku „Ceny za doplnkové služby“ sa bod
7.4.2. vypúšťa v úplnom znení.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 29. 06. 2021 listom
č. 2675/2021 zo dňa 28. 06. 2021 doručený a pod podacím číslom 17770/2021/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, rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016,
rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016 rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa
24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018, rozhodnutia 0001/2019/P
PP zo dňa 25.03.2019, rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14.04.2020, rozhodnutia
č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020 a rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP zo dňa
02. 09. 2020 (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 29. 06. 2020 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 a doplnenia prevádzkového poriadku.
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 predkladaný návrh na zmenu prevádzkového poriadku
predložil v spojitosti s nahradením neaktuálnej služby Shorthaul na prepravnej trase
Veľké zlievce - Baumgarten za novú službu Shorthaul, s cieľom zatraktívniť
konkurencieschopnosť trasy z Českej republiky do Rakúska prostredníctvom prepravnej siete
s využitím vstupného bodu Lanžhot a výstupného bodu Baumgarten k zabezpečeniu
maximalizácii využitia prepravnej siete. Aplikáciou nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo
16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za
prepravu plynu prichádza k unifikácii taríf na vstupno/výstupných bodoch prepravnej siete
účastníka konania. Nakoľko trasa zo vstupného bodu Lanžhot a výstupného bodu Baumgarten
je výrazne kratšia a výsledné tarify sú rovnaké ako na významne dlhších prepravných trasách,
by mohlo viesť k výrazne menšiemu využívaniu tejto trasy. Zavedenie novej služby
Shorthaul by malo zatraktívniť prepravu plynu na vstupnom bode Lanžhot.
Zavedením novej služby Shorthaul je plne v súlade s § 49 ods. 6 zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá
účastníkovi konania povinnosť zabezpečovať spoľahlivé efektívne prevádzkovanie prepravnej
siete v záujme vytvorenia otvoreného trhu s plynom a rozvoj prepravnej siete pri dodržaní
podmienok ochrany životného prostredia.
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Dňa 01. 07. 2021 účastník konania doplnil svoje podanie prostredníctvom
elektronickej pošty zaevidovanej pod podacím číslom úradu 18953/2021/BA. Predmetom
doplnenia podania bol návrh na vypustenie nadbytočného bodu 7.4.2. v súvislosti
s novonavrhovaným článkom 5.7., nakoľko tento úplne stratí svoje opodstatnenie a stane sa
neaktuálnym.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným
subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal
predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku, v priebehu správneho konania
s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy, ktoré v návrhu
uplatnil.
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 a zákonom o regulácii 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, rozhodnutia
č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016 rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016,
rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo
dňa 19. 02. 2018, rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019, rozhodnutia
č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14.04.2020, rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020
a rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020 a preto rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a 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.

Richard Ružička
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva
a obchodu s elektrinou a plynom

Rozhodnutie sa doručí:
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
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