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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0001/2018/P-PP
Číslo spisu: 402-2018-BA

Bratislava 19. 02. 2018

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 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
a rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017
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 a rozhodnutia
č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v článku 2 Definície v písm. e) pôvodný text
nahrádza novým znením textu, ktorý znie nasledovne:
„ e) Nariadením o alokácii kapacít - Nariadenie komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017,
ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských
prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013. “

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za článok 4.4. Prevádzkového poriadku
(Prerušiteľná prepravná kapacita) vkladá nový článok 4.5. (Služba konverzie
prepravnej kapacity), ktorý znie nasledovne:
„ 4.5. SLUŽBA KONVERZIE PREPRAVNEJ KAPACITY
4.5.1. PPS poskytuje službu konverzie pevnej prepravnej kapacity na Prepojovacích
bodoch EÚ. Pri poskytovaní tejto služby je prepravná kapacita, ktorá bola alokovaná
Užívateľovi siete v aukcii prepravnej kapacity ako zoskupená kapacita, nahradená prepravnou
kapacitou podľa skôr uzavretej Zmluvy splňujúcej podmienky podľa bodu 4.5.2. tohto
Prevádzkového poriadku.
4.5.2. O službu konverzie prepravnej kapacity môže požiadať Užívateľ siete, ktorý má
uzavretú s PPS Zmluvu na nezoskupenú prepravnú kapacitu na Prepojovacích bodoch EÚ
pred 01. 11. 2015 a len v prípade nedostatočnej ponuky nezoskupenej prepravnej kapacity,
v danom smere prepravy, zo strany prevádzkovateľa nadväzujúcej prepravnej siete na druhej
strane Prepojovacieho bodu EÚ.
4.5.3. Službu konverzie prepravnej kapacity je možné poskytnúť pre produkty ročnej,
štvrťročnej a mesačnej pevnej prepravnej kapacity. PPS má právo potvrdiť službu konverzie
iba na najbližší aktuálne ponúkaný kapacitný produkt.
4.5.4. Užívateľ siete je povinný informovať PPS o svojom zámere požiadať o službu
konverzie nezoskupenej prepravnej kapacity na zoskupenú prepravnú kapacitu najneskôr tri
(3) pracovné dni pred termínom príslušnej aukcie zoskupenej prepravnej kapacity, pričom
takúto informáciu je povinný zaslať e-mailom na adresu: transmission@eustream.sk.
Informácia zaslaná PPS musí obsahovať najmä nasledujúce náležitosti:
4.5.4.1. identifikáciu Užívateľa siete;
4.5.4.2. špecifikáciu Zmluvy s pridelenou nezoskupenou prepravnou kapacitou
(dátum uzavretia);
4.5.4.3. označenie vstupného / výstupného Prepojovacieho bodu EÚ;
4.5.4.4. výšku prepravnej kapacity a kapacitný produkt, pre ktorý bude služba konverzie
kapacity požadovaná;
4.5.4.5. termín aukcie prepravnej kapacity na Prepojovacom bode EÚ.
4.5.5. V prípade, že Užívateľ siete uspeje v aukcii prepravnej kapacity, má právo
požiadať PPS o službu konverzie nezoskupenej prepravnej kapacity, ktorá mu bola pridelená
v aukcii (celej alebo jej časti), avšak maximálne do výšky nižšej z kapacít: (i) výšky kapacity
špecifikovanej v informácii zaslanej podľa bodu 4.5.4. pre ktoré má byť služba konverzie
kapacity poskytnutá alebo (ii) výšky kapacity uvedenej v Zmluve na nezoskupenú kapacitu,
ku ktorej má byť služba konverzie poskytnutá v zmysle bodu 4.5.4. Užívateľovi,
ktorý neinformoval PPS o zámere konverzie v zmysle bodu 4.5.4., PPS zamietne žiadosť
o konverziu kapacity po príslušnej aukcii.
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4.5.6. Žiadosť Užívateľa siete o službu konverzie musí obsahovať náležitosti podľa bodu
4.5.4., je neodvolateľná, nepodmienená, musí byť podpísaná oprávnenou osobou Užívateľa
siete a v písomnej forme doručená do sídla PPS najneskôr tri (3) pracovné dni od ukončenia
príslušnej aukcie (ďalej len „Žiadosť o službu konverzie“).
4.5.7. PPS do troch (3) pracovných dní od doručenia Žiadosti o službu konverzie potvrdí
Užívateľovi, ako dôsledok poskytnutia služby konverzie, nepridelenie novej kapacity získanej
v aukcii zoskupenej kapacity vo výške špecifikovanej v Žiadosti o službu konverzie
podľa článku 4.5.5.. Nezoskupená prepravná kapacita ku ktorej PPS potvrdil poskytnutie
služby konverzie sa v príslušnej výške a trvaní bude považovať za zoskupenú prepravnú
kapacitu doručením potvrdenia o poskytnutí služby konverzie v súlade so Žiadosťou o službu
konverzie.
4.5.8. Poskytnutie služby konverzie prepravnej kapacity nemá žiadny vplyv
na už uzavretú Zmluvu s pridelenou nezoskupenou kapacitou, ku ktorej bola poskytnutá
služba konverzie, ani v žiadnom ohľade nezakladá právny dôvod na jej zmenu, ani nijakým
spôsobom nemení podmienky dohodnuté v Zmluve.
4.5.9. Kapacita uvoľnená službou konverzie kapacity sa stáva voľnou prepravnou
kapacitou a PPS ju ponúkne v nasledujúcej aukcii prepravnej kapacity.
4.5.10. Užívateľ siete nehradí cenu za prepravnú kapacitu uvoľnenú službou konverzie
kapacity, ani akékoľvek ďalšie poplatky s výnimkou aukčnej prémie, ak je účtovaná.“
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 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, rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP
zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016 a rozhodnutia
č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017.
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, rozhodnutia
č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016
a rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)
bol dňa 24. 01. 2018 listom č. 198/2018 zo dňa 24. 01. 2018 doručený a pod podacím číslom
3060/2018/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 a rozhodnutia
č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 (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“).
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Dňom 24. 01. 2018 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.
Dňa 07. 02. 2018 účastník konania doplnil podanie prostredníctvom elektronickej pošty,
ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 4935/2018/BA.
Dňa 09. 02. 2018 účastník konania opätovne doplnil podanie prostredníctvom
elektronickej pošty, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 5185/2018/BA.
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 a doplnenie prevádzkového poriadku predložil
na základe legislatívnych zmien európskych právnych predpisov, a to konkrétne nariadenia Komisie
(EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch
prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ)
č. 984/2013 (ďalej len ,,Nariadenie č. 459/2017“).
V čl. 21 ods. 3 Nariadenia č. 459/2017 sa špecifikujú podmienky,
za ktorých majú prevádzkovatelia prepravných sietí ponúknuť užívateľom siete, ktorí majú
nezosúladenú nezoskupenú kapacitu na jednej strane prepojovacieho bodu, bezplatnú službu
konverzie kapacity, ako aj podmienky poskytnutia takejto služby. Navrhované zmeny
prevádzkového poriadku reflektujú vyššie uvedené Nariadenie č. 459/2017 a týkajú
sa zosúladenia daného Nariadenia č. 459/2017 s obchodnými podmienkami účastníka konania
a s tým súvisiacej implementácie podmienok poskytovania tejto novej služby
do prevádzkového poriadku.
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, 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 v znení neskorších predpisov, zákonom o regulácii a Nariadenia č. 459/2017 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 a rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP
zo dňa 24. 02. 2017 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.
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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.

Ing. Martin Ďurfina
poverený vedením odboru vecnej regulácie

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