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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: 0005/2021/L-PS                       Bratislava 21. 07. 2021 

Číslo spisu: 3152-2021-BA                                                              

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy 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 žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s ustanovením 

osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete a uzavretím zmluvy o 

výkone funkcie osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete 

 

 

r o z h o d o l   

 

 

podľa § 13 ods. 1 písm. i) šiesteho bodu a písm. j) tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 58 ods. 3 a 4 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi prepravnej siete eustream, a.s.,  

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 

 

 

v y d á v a  predchádzajúci súhlas 

 

 

s ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete a uzavretím 

zmluvy o výkone funkcie osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete 

pre osobu Ing. Milan Sedláček, nar. dňa xx. xx. xxxx, trvale bytom xxxx xxxxx  

xxxx/xx, xxx xx, a to na obdobie 4 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 
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Odôvodnenie: 

 

  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru legislatívy a právnej agendy (ďalej 

len „úrad“) bola dňa 14. 07. 2021 doručená žiadosť prevádzkovateľa prepravnej siete 

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

predchádzajúceho súhlasu s ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa 

prepravnej siete a uzavretím zmluvy o výkone funkcie osoby povinnej zabezpečiť súlad 

prevádzkovateľa prepravnej siete (ďalej len „žiadosť“). Táto žiadosť je zaevidovaná pod 

podacím číslom úradu 19724/2021/BA. Dňom doručenia žiadosti úradu začalo konanie o 

vecnej regulácii. 

 

  Spoločnosť eustream, a.s. v predloženej žiadosti navrhuje úradu vydať 

predchádzajúci súhlas, aby sa osobou povinnou zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej 

siete stal Ing. Milan Sedláček, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvale bytom xxxxx xxxxx xxxx/xx, 

xxx xx xxxxxx. Zároveň spoločnosť eustream, a.s. v žiadosti žiada úrad aj o vydanie 

predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy o výkone funkcie osoby povinnej zabezpečiť 

súlad prevádzkovateľa prepravnej siete s touto osobou.  

 

  Dôvodom na podanie žiadosti a začatie konania je skutočnosť, že doterajšej osobe 

povinnej zabezpečiť súlad Ing. Milanovi Sedláčekovi sa v súlade s hlasovaním dozornej 

komisie spoločnosti eustream, a.s. skončí (uplynie) štvorročné funkčné obdobie osoby 

povinnej zabezpečiť súlad spoločnosti eustream, a.s., a preto je potrebné zvoliť na uvoľnené 

miesto osobu povinnú zabezpečiť súlad, ktorej štvorročné funkčné obdobie začne plynúť 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým úrad schváli osobu 

vykonávajúcu funkciu osoby povinnej zabezpečiť súlad.  

 

  Uplynutím doterajšieho 4 ročného funkčného obdobia osoby povinnej zabezpečiť 

súlad Ing. Milana Sedláčeka, ktoré sa skončí dňa 24. 07. 2021, sa zároveň skončí platnosť 

rozhodnutia úradu č. 0013/2017/L-PS zo dňa 20. 07. 2017, ako aj zmluvy o výkone funkcie 

osoby povinnej zabezpečiť súlad pre Ing. Milana Sedláčka, ktorá bola schválená 

rozhodnutím úradu č. 0014/2017/L-PS zo dňa 20. 07. 2017.  

 

  Spolu so žiadosťou spoločnosť eustream, a.s. predložila povinné prílohy podľa  

§ 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 346/2012 Z. z. o náležitostiach 

žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu (ďalej len „vyhláška č. 346/2012 Z. z.“). 

 

  Úrad v súlade s návrhom účastníka konania, účelom konania a zásadami zákonnosti, 

materiálnej pravdy, hospodárnosti a rýchlosti uvádza, že z dôvodu skutkového súvisu 

jednotlivých vecí, ktoré sú predmetom žiadosti a skutočnosti, že sa týkajú toho istého 

účastníka konania, rozhodne vo veci v jednom správnom konaní a nepoužije postup podľa 

§ 20 ods. 2 zákona o regulácii spočívajúci vo vylúčení vecí na samostatné konania. 

 

  Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) v spojení s § 58 ods. 7 

s poukazom na § 52 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) je 

účastníkom konania vo veci vydania predchádzajúceho súhlasu navrhovateľ - 

prevádzkovateľ prepravnej siete eustream, a.s.  

 



3 
 

  Lehota na vydanie rozhodnutia v tomto konaní o vecnej regulácii je podľa  

§ 15 ods. 5 zákona o regulácii v spojení s § 58 ods. 7 s poukazom na § 52 ods. 13 zákona 

o energetike 21 dní, pričom začína plynúť odo dňa doručenia úplnej žiadosti na začatie 

konania. 

 

  Podľa § 13 ods. 1 písm. i) šiesteho bodu zákona o regulácii je vecnou reguláciou, 

ktorú vykonáva úrad, rozhodovanie o vydaní predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním 

alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej 

siete alebo vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete. 

 

  Podľa § 58 ods. 3 zákona o energetike osobu povinnú zabezpečiť súlad vymenúva alebo 

inak ustanoví a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na vymenovanie 

alebo ustanovenie a odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci 

súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo iné ustanovenie a odvolanie neplatné. Dozorná 

komisia prevádzkovateľa prepravnej siete je povinná osobu povinnú zabezpečiť súlad odvolať 

na žiadosť úradu z dôvodu jej nedostatočnej nezávislosti alebo odbornej nespôsobilosti.  

 

  Ďalej podľa § 13 ods. 1 písm. j) tretieho bodu zákona o regulácii je vecnou reguláciou 

vydanie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi 

prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad .  

 

  Podľa § 58 ods. 4 zákona o energetike prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný 

upraviť právne vzťahy s osobou povinnou zabezpečiť súlad zmluvou najneskôr v deň začatia 

výkonu jej funkcie. Zmluva medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou 

zabezpečiť súlad musí upravovať podmienky výkonu činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad 

podľa tohto zákona vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu 

s prevádzkovateľom prepravnej siete a jej odmeňovania spôsobom, ktorý zabezpečí jej 

nezávislosť a poskytne jej zdroje potrebné na plnenie jej povinností. Uzavretie alebo zmenu 

zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad 

schvaľuje dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na uzavretie alebo zmenu 

zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad sa 

vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu; ustanovenie zmluvy medzi prevádzkovateľom 

prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad, ktorého znenie úrad neschváli v konaní 

o vydanie predchádzajúceho súhlasu, je neplatné. 

 

  Úrad v súlade so zásadami zákonnosti a materiálnej pravdy preskúmal a vyhodnotil 

podklady predložené spoločnosťou eustream, a.s., pričom sledoval všeobecný účel konania, 

ktorým je zabezpečenie splnenia podmienok oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete 

eustream, a.s., ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku. Konkrétne podľa  

§ 50 ods. 9 zákona o energetike sa na prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou 

vertikálne integrovaného plynárenského podniku, vzťahujú podmienky nezávislosti 

prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60, pričom v tomto konaní úrad vydáva 

predchádzajúci súhlas na účely § 58 zákona o energetike, ktorý upravuje podmienky 

fungovania programu súladu a osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa 

prepravnej siete. 

 

  Ďalej úrad pri vyhodnocovaní podkladov v konaní zisťoval aj to, či nie sú dané 

dôvody na nevydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 58 ods. 6 písm. a) a b) zákona 

o energetike. 
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  Podľa § 58 ods. 6 zákona o energetike úrad nevydá predchádzajúci súhlas 

a) s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má dôvodné 

pochybnosti o nezávislosti alebo odbornej spôsobilosti osoby povinnej zabezpečiť 

súlad, 

b) s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou 

povinnou zabezpečiť súlad, ak sa dôvodne domnieva, že navrhované podmienky alebo 

ich zmena neumožnia nezávislý výkon povinností osoby povinnej zabezpečiť súlad 

alebo jej neposkytnú zdroje potrebné na plnenie jej povinností.  

 

  Úrad preskúmal prílohy žiadosti a zistil, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky  

č. 346/2012 Z. z. jej súčasťou je: 

a) kópia rozhodnutia prijatého dozornou komisiou mimo zasadnutia vo forme hlasovania 

per rollam, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na voľbu osoby povinnej 

zabezpečiť súlad (nahrádza zápisnicu z rokovania dozornej komisie prevádzkovateľa 

prepravnej siete), 

b) kópia rozhodnutia prijatého dozornou komisiou mimo zasadnutia vo forme hlasovania 

per rollam, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu zmluvy s osobou povinnou 

zabezpečiť súlad (nahrádza zápisnicu z rokovania dozornej komisie prevádzkovateľa 

prepravnej siete), 

c) návrh zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a navrhovanou osobou, ktorá 

obsahuje podmienky vykonávania činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad 

prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 58 ods. 4 zákona o energetike (ďalej len 

„navrhovaná osoba“), 

d) odborný životopis a kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi 

navrhovanej osoby, 

e) čestné vyhlásenia navrhovaných osôb, že spĺňajú podmienky podľa § 53 ods. 1, 4 a 7 a 

§ 58 ods. 8 zákona o energetike, 

f) potvrdenie príslušného súdu o tom, že navrhovaná osoba nie je ku dňu predloženia 

žiadosti v konkurze alebo reštrukturalizácii,  

g) doklady preukazujúce záväzok navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa  

§ 53 ods. 5 zákona o energetike. 

 

  Po preštudovaní dokumentov úrad zistil, že žiadosť v časti týkajúcej sa voľby osoby 

povinnej zabezpečiť súlad (Ing. Milana Sedláčeka) je z hľadiska rozsahu doložených 

dokladov a obsahovaných náležitostí úplná na účel splnenia podmienok ustanovených v  

§ 3 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 346/2012 Z. z. Taktiež sa žiadosť považuje za úplnú v súlade s  

§ 58 ods. 5 zákona o energetike. Úrad zároveň v konaní nezistil dôvody na nevydanie 

predchádzajúceho súhlasu ustanovené v § 58 ods. 6 písm. a) zákona o energetike. 

 

  Podľa § 58 ods. 8 zákona o energetike Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie 

okrem činností podľa tohto zákona vykonávaných na základe zmluvy uzavretej s 

prevádzkovateľom prepravnej siete podľa odseku 4 

a) mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom 

riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého 

vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete 

alebo ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne 

integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo 

alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v 

pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo 

osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu, 
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b) mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom 

riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo 

sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého 

vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete 

alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného 

plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo 

vykonáva kontrolu. 

 

  Podľa § 58 ods. 9 zákona o energetike osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá 

vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere, musí byť v 

priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete. 

Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru 

osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej 

siete v pracovnom pomere, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo 

strany zamestnávateľa; lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru 

výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru počas konania o vydanie 

predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.  

 

  Následne úrad pristúpil k preskúmaniu a vyhodnoteniu podkladov na vydanie 

predchádzajúceho súhlasu na uzavretie návrhu zmluvy o výkone funkcie osoby povinnej 

zabezpečiť súlad pre Ing. Milana Sedláčeka. Uvedené návrhy zmlúv schválila dozorná 

komisia prevádzkovateľa prepravnej siete rozhodnutím, pričom hlasovania jednotlivých 

členov dozornej komisie boli priložené k žiadosti. 

 

  Úrad po preskúmaní tohto návrhu zmluvy o výkone funkcie osoby povinnej 

zabezpečiť súlad dospel k záveru, že vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou eustream, a.s. 

a navrhovanou osobou sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

  Predmetom návrhu zmluvy o výkone funkcie osoby povinnej zabezpečiť súlad je 

určenie podmienok výkonu funkcie, dĺžky a ukončenia funkčného obdobia a pravidlá 

odmeňovania.  

 

  Úrad uvádza, že spoločnosťou eustream, a.s. predložený návrh zmluvy o výkone 

osoby povinnej zabezpečiť súlad spĺňa podmienky ustanovené v § 58 ods. 4 zákona 

o energetike. Úrad zároveň v konaní nezistil dôvody na nevydanie predchádzajúceho 

súhlasu ustanovené v § 58 ods. 6 písm. b) zákona o energetike. 

 

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, 

pretože úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom 

konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že účastníkom konania 

predložená žiadosť vrátane príloh spĺňa všetky náležitosti a podmienky podľa § 58 zákona  

o energetike, zákona o regulácii a § 3 vyhlášky č. 346/2012 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  
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Poučenie: 
 

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

reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 

820 07 Bratislava 27 v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miriama Čurlíková 

riaditeľka odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
 

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


