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VŠETCI PREVÁDZKOVATELIA PRENOSOVEJ SÚSTAVY CORE REGIÓNU VÝPOČTU KAPACITY BERÚC DO 
ÚVAHY NASLEDOVNÉ: 

Keďže 

(1) Tento dokument je spoločným návrhom, ktorý pripravili Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 

(ďalej len „TSO“) CORE regiónu výpočtu kapacity (CCR) podľa definície v rozhodnutí č. 06/2016 

Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zo 17. novembra 2016 

podľa článku 15 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222. 

 

(2) Tento spoločný návrh stanovuje špecifické požiadavky platné v CORE regióne na regionálnej 

úrovni a na úrovni hranice ponukovej oblasti podľa článku 52 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 

2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len 

„Nariadenie FCA“). 

 

(3) Tento dokument tvorí Prílohu k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých 

prenosových práv na úrovni EÚ (ďalej len „HAR“) v súlade s článkom 51 Nariadenia FCA na 

základe schválenia zo strany ACER v jej rozhodnutí č. 03/2017 z 2. októbra 2017.  

 

(4) Tento návrh zahŕňa nasledujúce hlavy: 

a. Prvá hlava zahŕňa všeobecné ustanovenia návrhu;  

b. Druhá hlava sa týka použiteľnosti obmedzenia kompenzácií za krátenia v súlade s 

článkom 59 HAR;  

c. Tretia hlava sa venuje ďalším regionálnym špecifikám alebo špecifikám hraníc 

ponukovej oblasti použiteľných v CORE regióne CCR v súlade s článkom 52 ods. 3 

Nariadenia FCA.  

 

(5) V súlade s článkom 6 Nariadenia FCA by mali byť návrhy na regionálnej úrovni predložené na 

konzultáciu minimálne na regionálnej úrovni. V súlade s tým boli konzultované ustanovenia 

týkajúce sa použiteľnosti obmedzenia spolu s hlavným textom návrhu HAR (ako súčasť 

predchádzajúcej Prílohy 1 tohto  návrhu) minimálne na obdobie jedného mesiaca (konkrétne 

od 16. januára do 17. februára 2017). Ostatné regionálne špecifické pravidlá alebo pravidlá 

špecifické pre hranice ponukovej oblasti, ako sú uvedené v tretej hlave, boli konzultované 

formou verejnej konzultácie týkajúcej sa predchádzajúcich Príloh k návrhu HAR špecifických 

pre hranicu/ región.  

 

(6) Tento návrh tvorí zmenu a doplnenie regionálnej špecifickej prílohy k HAR pre CORE región 

CCR k 13. aprílu 2017 a schválenej NRÚ z regiónu CORE do 20. októbra 2017 (Rozhodnutie 

CERRF z 3. októbra 2017). Tento návrh bol predmetom konzultácie od 12. marca do 12. apríla 

2018 bez akýchkoľvek poznámok prijatých od zainteresovaných strán. Tento dokument sa 

predkladá na schválenie všetkým Národným regulačným úradom (ďalej len „NRÚ“) regiónu 

CORE.  

 

NASLEDUJÚCI NÁVRH PREDLOŽTE VŠETKÝM REGULAČNÝM ÚRADOM CORE REGIÓNU CCR: 
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HLAVA 1 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 
Predmet a rozsah  

1. V súlade s článkom 4 HAR je možné predstaviť regionálne alebo hraničné špecifiká pre jednu 
alebo viac hraníc Ponukovej oblasti. Pravidlá opísané v tejto regionálnej špecifickej prílohe sa 
vzťahujú na hranice regiónu CORE. 

2. Túto prílohu je možné preskúmať na základe žiadosti príslušných Národných regulačných 
úradov. Ak je potrebné túto prílohu zmeniť a doplniť na základe rozhodnutia Národných 
regulačných úradov, platí článok 68 HAR. 

3. V prípade rozporu medzi ktorýmikoľvek z ustanovení v hlavnej časti HAR a touto prílohou 
platia ustanovenia uvedené v tejto prílohe. Výrazy s veľkým začiatočným písmenom 
používané v tejto prílohe sú definované v HAR, ku ktorým je táto príloha pripojená. 

HLAVA 2  

Obmedzenie kompenzácie 

Článok 2                                                                                                                             

Hranice ponukovej oblasti, na ktorých je obmedzenie použiteľné 

Na účely tohto návrhu a HAR sa bude obmedzenie kompenzácie vzťahovať iba na hranice ponukovej 

oblasti uvedené v zozname v aktuálnej hlave. 

 

Článok 3 
Rakúsko - Česká republika (AT-CZ)  

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-CZ podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 4                                                                                                                                  

Rakúsko - Nemecko/Luxembursko (AT-DE/LU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 5                                                                                                                                

Rakúsko - Maďarsko (AT-HU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-HU podľa článku 59 ods. 2 HAR. 

  

Článok 6                                                                                                                                     

Rakúsko - Slovinsko (AT-SI) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-SI podľa článku 59 ods. 2 HAR. 

  

Článok 7                                                                                                                                     

Belgicko - Francúzsko (BE-FR) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu BE-FR podľa článku 59 ods. 2 HAR.  
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Článok 8                                                                                                                                 

Belgicko - Holandska (BE-NL) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu BE-NL podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 9                                                                                                                                

Chorvátsko - Maďarsko (HR-HU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HR-HU podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 10                                                                                                                             

Chorvátsko - Slovinsko (HR-SI) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HR-SI podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 11                                                                                                                                   

Česká republika - Nemecko/Luxembursko (CZ-DE/LU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu CZ-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 12                                                                                                                                  

Česká republika - Poľsko (CZ-PL) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu CZ-PL podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 13                                                                                                                                 
Francúzsko - Nemecko/Luxembursko (FR-DE/LU) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu FR-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 HAR. 

  

Článok 14                                                                                                       

Nemecko/Luxembursko - Holandsko (DE/LU-NL) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu DE/LU-NL podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 15                                                                                                                               

Maďarsko - Slovensko (HU-SK) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HU-SK podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 16                                                                                                                                

Maďarsko - Rumunska (HU-RO) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HU-RO podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 17                                                                                                                                 

 Poľsko - Slovensko (PL-SK) 

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu PL-SK podľa článku 59 ods. 2 HAR.  

 

Článok 18                                                                                                                                 

 Poľsko - Nemecko/Luxembursko (PL-DE/LU) 
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Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu PL-DE/LU podľa článku 59 ods. 2 HAR. 

 

Článok 19 
Slovensko - Česká republika (SK-CZ)1  

Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu SK-CZ podľa článku 59 ods. 2 HAR. 

 

HLAVA 3                                                                            
 Ďalšie požiadavky špecifické pre región alebo pre hranicu ponukovej oblasti 

Článok 20                                                                                                                           
Prekážky funkcie optimalizácie pre hranice CZ-SK-DE/LU-PL 

 
1. Bola pridaná táto definícia: 

Technický profil je kombinácia hraníc Ponukovej oblasti, ktoré majú spoločný technický limit 
a predstavujú limit pre komerčné transakcie na Prepojovacích vedeniach alebo častiach národnej 
prenosovej sústavy tvoriacej prekážku funkcie optimalizácie vo forme príslušnej Ponúkanej 
kapacity v súlade s článkom 35 ods. 3 Pravidiel prideľovania. 
 
2. Niektoré hranice ponukovej oblasti a ich podskupiny medzi Českou republikou, 

Nemeckom/Luxemburskom, Poľskom a Slovenskom majú spoločný technický limit, a preto 
môžu vytvoriť Technický profil. 

3. Nasledujú Technické profily: 

Súbor hraníc Ponukovej oblasti a/alebo ich podskupín so 
spoločným technickým limitom 

Zoznam zodpovedných PPS 

Technický profil  

Česká republika (CZ) 
ČEPS 

<> 

Poľsko (PL) 
PSE 

PSE->(50Hertz+ČEPS+SEPS) 
 

(50Hertz+ČEPS+SEPS)->PSE 

Slovensko (SK) 
SEPS 

<> 

Nemecko/Luxembursko (DE/LU) 
50Hertz 

<> 

Poľsko (PL) 
PSE 

<> Nemecko/Luxembursko 
(DE/LU) 
50Hertz 

50Hertz-> (PSE+ČEPS) 

Česká republika (CZ) 
CEPS 

<> 
(PSE+ČEPS)->50Hertz 

 

Článok 21 
Špecifiká hranice pre hranicu Maďarsko – Rumunsko 

  

1. Alokačná platforma 

  Tento článok 21 odsek 1 nahrádza článok 3 Pravidiel prideľovania: 
 

Alokačnou platformou na hranici Ponukovej oblasti Maďarsko a Rumunsko bude MAVIR, 
maďarský PPS. 

                                                           
1 Ihneď po nadobudnutí platnosti hranice ponukovej oblasti Slovensko - Česká republika. 
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Zodpovední PPS, MAVIR a TEL, si vyhradzujú právo ustanoviť Spoločnú alokačnú kanceláriu 
(Joint Allocation Office) za Alokačnú platformu na priradenie Dlhodobej medzioblastnej 
kapacity na hranici Ponukovej oblasti medzi Maďarskom a Rumunskom. V tom prípade sú HAR 
na tejto hranici použiteľné bez tohto článku 21. V takom prípade budú MAVIR a TEL v riadnom 
čase informovať účastníkov trhu.   

 

2. Predkladanie informácií 

  Tento článok 21 odsek 2 nahrádza článok 9 odsek 1 písmeno h) Pravidiel prideľovania: 
 

h) kontaktnú osobu v oblasti financií pre otázky kolaterálov, fakturácie a platieb a jej 
kontaktné údaje (email, fax, poštová adresa a telefónne číslo) pre oznámenia, pokiaľ sa 
vyžadujú v týchto Pravidlách prideľovania podľa článku 74; a 

 
3. Forma vkladu v hotovosti 

  Tento článok 21 odsek 3 nahrádza článok 20 Pravidiel prideľovania: 
 

Registrovaný účastník zabezpečí kolaterály vo forme hotovostného depozitu na špecializovaný 
Podnikateľský účet minimálne dva (2) Pracovné dni pred ukončením Obdobia predkladania 
ponúk pre Aukciu, pre ktorú bude použitý ako kolaterál alebo bude inak uvažovaný pre 
následné Aukcie.  

 
4. Používanie a náhrada za Dlhodobé prenosové práva 

Tento článok 21 odsek 4 nahrádza článok 45 Pravidiel prideľovania: 
 

Možnosť a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa rezervovania Fyzických prenosových 
práv na výmenu regulačnej energie oznámi Alokačná platforma v Špecifikácii aukcie 
uvedenej v článku 29. Predstavenie možnosti rezervovania Fyzických prenosových práv na 
výmenu vyrovnávacej energie budú, podľa vhodnosti, konzultovať príslušné Národné 
regulačné úrady.  

 

5. Fakturačné a platobné podmienky 

a) Tento článok 21 odsek 5 písm. a) nahrádza článok 65 odsek 4 Pravidiel prideľovania: 

Alokačná platforma pošle originál faktúry poštou a jej kópiu emailom Registrovanému 
účastníkovi na poštovú adresu a emailovú adresu kontaktnej osoby v oblasti financií 
predloženú v súlade s článkom 9 písm. h). 

 
b) Tento článok 21 odsek 5 písm. b) nahrádza článok 65 odsek 5 Pravidiel prideľovania. 

V prípadoch krátenia Dlhodobých prenosových práv, vrátenia Dlhodobých prenosových práv 
podľa článku 40 alebo náhrady za Dlhodobé prenosové práva podľa článku 48, zohľadnia 
faktúry akékoľvek platby pripísané na účet Registrovaného účastníka. Platby, ktoré majú byť 
pripísané na účet Registrovaného účastníka budú uhradené: 
 

− ak, bude vyplatená kompenzácia za krátenie za prvého (pôvodného) držiteľa 
Dlhodobého prenosového práva na základe upravenej alebo opravenej faktúry, 
ktorú vystaví Alokačná platforma; 
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− ak, bude vyplatená kompenzácia za krátenie za nového držiteľa Dlhodobého 
prenosového práva po prevode faktúry ktorú vystaví Registrovaný účastník na 
základe oznámenia Alokačnej platformy o úhrade; 

−  ak, bude vyplatená náhrada za vrátenie alebo opätovný predaj za držiteľa 
Dlhodobého prenosového práva podľa faktúry, ktorú vystaví Registrovaný účastník 
na základe oznámenia Alokačnej platformy o úhrade. 

c) Tento článok 21 odsek 5 písm. c) nahrádza článok 65 odsek 9 Pravidiel prideľovania: 

Ak je výsledkom platobnej bilancie podľa odseku 3 a 5 tohto článku platba netto od 
Registrovaného účastníka Alokačnej platforme, uhradí Registrovaný účastník túto platbu do 
siedmich (7) Pracovných dní po dátume vystavenia pôvodnej faktúry. 

 

d) Tento článok 21 odsek 5 písm. d) nahrádza článok 65 odsek 10 Pravidiel prideľovania: 

Platby od Registrovaného účastníka podľa odseku 9 článku 65 Pravidiel prideľovania budú 
zhromaždené tak, aby Registrovaný účastník zabezpečil platbu prostredníctvom 
neautomatizovanej transakcie na účet Alokačnej platformy uvedený na faktúre uvedením 
referencie faktúry.   

  
e) Tento článok 21 odsek 5 písm. e) nahrádza článok 65 odsek 11 Pravidiel prideľovania: 

Ak je výsledkom platobnej bilancie podľa odseku 3 a 5 tohto článku platba netto od Alokačnej 
platformy Registrovanému účastníkovi, uhradí Alokačná platforma túto platbu do siedmich (7) 
Pracovných dní po: 

 

−  dátume vystavenia opravenej faktúry vystavenej Alokačnou platformou; alebo 

−  dátume prijatia pôvodnej faktúry vystavenej Registrovaným účastníkom 

na bankový účet, ktorý počas procesu pristúpenia v súlade s článkom 9 odsek 1 písm. g) uvedie 
Registrovaný účastník s právom na platby k dátumu splatnosti. 
  
 

6. Oznámenia 

Tento článok 21 odsek 6 nahrádza článok 74 odsek 3 Pravidiel prideľovania:  

Všetky oznámenia alebo iná komunikácia bude realizovaná listom doručeným vlastnoručne 
s potvrdením prijatia alebo bude poslaná doporučeným listom alebo kuriérom v týchto 
prípadoch: 

− uzavretie Zmluvy o účasti podľa článku 6; 

− pozastavenie a ukončenie podľa článku 71 a článku 72; 

− predloženie Bankovej záruky podľa článku 21 odsek 3; a 

− pôvodné faktúry podľa článku 21 odsek 5 písm. a) a článku 21 odsek 5 písm. b) tejto 
prílohy 
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Článok 22                                                                                                                    

Nadobudnutie platnosti 

Táto príloha, zmenená a doplnená, nadobúda platnosť v deň a čas uvedený v oznámení o zmene 
a doplnení, ktoré Alokačná platforma pošle Registrovaným účastníkom podľa postupu uvedeného v 
článku 68 ods. 2 HAR a na základe predchádzajúceho schválenia príslušnými Národnými regulačnými 
úradmi v súlade s postupom uvedeným v článku 4 Nariadenia FCA. 
 


