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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,  sekcia ekonomiky a vecnej regulácie ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 46 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 312/2014 z 26. marca 2014 

o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach v spojení                      

s § 4 ods. 1, § 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 a § 47 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, podľa článku 47 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 

o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach a § 13 ods. 2      

písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov po predložení príslušnej zmeny správy rozhodol o pokračovaní prevádzky 

vyvažovacej platformy a prechodného poplatku za odchýlku prevádzkovateľom prepravnej siete 

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712  do 15. apríla 2024. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa článku 46 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ)                    

č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných 

sieťach a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov  

 

schvaľuje 
 

 

pre prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, 

IČO 35 910 712 dokument „Aktualizovaná Správa o uplatnení predbežných opatrení“ 

v predloženom znení, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak 

neoddeliteľnú časť výroku. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie (ďalej len 

„úrad“) bol 20. 09. 2018 listom č. 5451/2018 zo 14. 09. 2018 doručený od prevádzkovateľa prepravnej 

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

IČO: 35 910 712 (ďalej len „účastník konania“) návrh Aktualizovanej Správy o uplatnení 

predbežných opatrení predložený v súlade s článkom 46 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ)                               

č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných 

sieťach (ďalej len „Nariadenie č. 312/2014“). Návrh Aktualizovanej Správy o uplatnení 

predbežných opatrení je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 31992/2018/BA. 
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V Aktualizovanej správe o uplatnení predbežných opatrení účastník konania uvádza, že 

nakoľko nie je na Slovensku dostupná obchodná platforma, ktorá by spĺňala požiadavky 

Nariadenia č. 312/2014, je potrebné, aby sa aj naďalej zachovala Vyvažovacia platforma        

na účely realizácie vyvažovacích opatrení. Tým pádom je potrebné aj zachovanie výpočtu 

Prechodného poplatok za odchýlku. 

 

Dňom 20. 09. 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 rozhodovania o pokračovaní prevádzky vyvažovacej platformy podľa 

článku 47 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 a schválenia návrhu Aktualizovanej Správy o uplatnení 

predbežných opatrení predloženej podľa článku 46 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0001/2015/P-PD z 15. 04. 2015 podľa článku 46 ods. 4 v spojení 

s článkom 27 ods. 2  Nariadenia č. 312/2014, schválil účastníkovi konania Správu o uplatnení 

predbežných opatrení v predloženom znení. Obsahom rozhodnutia bola aplikácia sieťového 

predpisu na vyvažovanie plynu prepravnou sieťou účastníka konania v Slovenskej republike 

a schválenie Predbežných opatrení podľa článku 46 Nariadenia č. 312/2014.  Vzhľadom             

na nízku likviditu slovenského trhu a z dôvodu absencie obchodnej platformy, ktorá by spĺňala 

kritéria podľa článku 10 Nariadenia č. 312/2014, úrad predmetným rozhodnutím prijal tieto 

predbežné opatrenia: 

- Vyvažovaciu platformu podľa článku 47 Nariadenia č. 312/2014, 

- Prechodný poplatok za odchýlku podľa článku 49 Nariadenia č. 312/2014, 

- Prístupnú odchýlku podľa článku 50 Nariadenia č. 312/2014. 

 

Uvedené predbežné opatrenia úrad schválil v súlade s článkom 45 ods. 4 Nariadenia 

č. 312/2014 do 15. 04. 2019. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0001/2017/P-PD z 22. 03. 2017 schválil účastníkovi konania 

Aktualizovanú Správu o uplatnení predbežných opatrení. Z hľadiska rozvoja krátkodobého trhu 

s plynom sa postupne situácia zlepšovala smerom k vyššej likvidite na slovenskom trhu. Avšak 

vzhľadom na situáciu na krátkodobom trhu s plynom, vývojom transakcií na Vyvažovacej 

platforme a krátkodobého fungovania predbežných opatrení bolo potrebné aj naďalej uplatňovať 

aplikované schválené predbežné opatrenia.  

 

Účastník konania v súlade s článkom 46 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 predložil úradu  

na schválenie Aktualizovanú správu o uplatnení predbežných opatrení (ďalej len „Správa“). 

 

Podľa článku 46 ods. 1 Nariadenia č. 312/2014, ak prevádzkovateľ prepravnej siete 

predpokladá vykonávanie alebo pokračovanie vo vykonávaní predbežných opatrení, pripraví 

Správu, ktorá bude obsahovať: 

a) opis stavu vývoja a likvidity krátkodobého trhu s plynom v čase vypracovania správy,                    

v prípade dostupnosti týchto informácií pre prevádzkovateľa prepravnej siete vrátane, okrem 

iného:  

1. počtu transakcií vykonaných na virtuálnom obchodnom bode a celkového počtu             

transakcií;  

2. rozpätia nákupu / predaja a objemu nákupov a predajov; 

3. počtu účastníkov disponujúcich prístupom na krátkodobý veľkoobchodný trh                

s plynom; 

4. počtu účastníkov pôsobiacich na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom 

v určitom období;  
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b) predbežné opatrenia, ktoré sa majú prijať;  

c) dôvody na uplatnenie predbežných opatrení  

1. vysvetlenie, prečo sú potrebné vzhľadom na stav vývoja krátkodobého  veľkoobchodnom 

trhu s plynom, ako sa uvádza v písmene b);  

2. posúdenie toho, či sa nimi zvýši likvidita krátkodobého veľkoobchodného trhu              

s plynom;  

d) identifikáciu krokov, ktoré budú podniknuté na účely odstránenia predbežných opatrení 

vrátane kritérií na vykonanie týchto krokov a posúdenia súvisiaceho načasovania. 

 

Podľa článku 47 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 v prípade, že situácia opísaná v  článku 

47 ods. 1 Nariadenia č. 312/2014 sa po piatich rokoch významne nezmení, vnútroštátny 

regulačný orgán môže bez toho, aby tým bol dotknutý článok 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014, 

a po predložení príslušnej zmeny správy, rozhodnúť o pokračovaní prevádzky vyvažovacej 

platformy na ďalšie obdobie najviac piatich rokov. 

 

Podľa článku 46 ods. 2 Nariadenia č. 312/2014 prevádzkovateľ prepravnej siete 

prekonzultuje so zainteresovanými stranami návrh Správy. 

 

Podľa článku 46 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 v nadväznosti na konzultačný proces 

prevádzkovateľ prepravnej siete predloží Správu vnútroštátnemu regulačnému orgánu  

na schválenie.  

 

Účastník konania listom č. 4937/2018 zo 16. 08. 2018 oznámil úradu, že na základe              

článku 46 ods. 2 Nariadenia č. 312/2014, bola 15. 08. 2018 otvorená verejná konzultácia Správy 

s termínom ukončenia 06. 09. 2018 (ďalej len „Oznámenie“). Oznámenie je zaevidované          

pod podacím číslom úradu 30330/2018/BA. Oznámenie bolo zverejnené na webovom sídle 

účastníka konania: 

http://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_dalsie-informacie/sk_3122014-konzultacie. Úrad 

bol účastníkom konania informovaný listom č. 5451/2018 zo 14. 09. 2018, že v priebehu 

konzultačného procesu k Správe mu neboli doručené žiadne pripomienky. 

 

Úrad po preskúmaní Správy usúdil, že je nedostatočná pre vydanie rozhodnutia a informácie 

poskytnuté podľa článku 46 ods. 1 treba náležite doplniť.  

 

 Na základe uvedených skutočností úrad listom č. 32230/2018/BA z 24. 09. 2019 požiadal 

účastníka konania, aby do predloženej Správy: 

 

1. doplnil k tabuľke č. 2 „Stav vývoja a likvidity krátkodobého trhu s plynu“ zoznam užívateľov 

prepravnej siete k 30. 06. 2018, a to zoznam užívateľov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu Title 

transfer (realizáciu výmeny vlastníctva plynu) v prepravnej siete a zoznam užívateľov siete 

aktívne využívajúcich službu realizáciu výmeny vlastníctva plynu Title transfer na virtuálny 

obchodný bod (ďalej len „VTP“),   

2. doplnil k Vyvažovacej platforme zoznam registrovaných subjektov, 

3. doplnil a zapracoval ekonomický a iný dopad na prepravnú sieť a na účastníkov trhu  

resp. predložil návrh finančného zaťaženia na užívateľov prepravnej siete (Prechodný 

poplatok za odchýlku), 

4. zdokladoval ekonomické náklady (rozpis jednotlivých položiek v EUR) na zriadenie  

a prevádzkovanie Vyvažovacej platformy od  01. 01. 2015 do 30. 06. 2018, 

5. zdokladoval návrh ekonomických nákladov pre využitie novej obchodnej platformy  

na realizáciu vyvažovacích opatrení a tiež pri výpočte Denného poplatku za odchýlku.  
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Úradu bolo 29. 10. 2018 listom č. 6281/2018 z 26. 10. 2018 doručené 

účastníkom konania doplnenie k Správe na základe žiadosti úradu list č. 32230/2018/BA  

z 24. 09. 2018.  

 

Úrad doplnené podklady z listu č. 6281/2018/BA z 24. 09. 2018 preskúmal 

a požiadal účastníka konania, aby do predloženej Správy opätovne doplnil v predmetných 

zoznamoch aj adresy užívateľov prepravnej siete t. j. „Zoznam užívateľov prepravnej siete, ktorí 

majú k 30. 06. 2018 uzatvorenú zmluvu Title transfer  v prepravnej sieti a Zoznam užívateľov 

siete aktívne využívajúcich službu Title transfer na VTP uvedený ako príloha č. 1 a Zoznam 

registrovaných subjektov na Vyvažovacej platforme“ uvedený ako príloha č. 2 tohto listu (bod 

č.1 a 2).  

 

Úrad s účastníkom konania postupoval v úzkej súčinnosti, tak ako mu ukladá správny 

poriadok. Z tohto dôvodu viedol úrad s účastníkom konania intenzívne konzultácie 

a komunikáciu v písomnej, elektronickej a osobnej forme. Cieľom konzultácií bolo získanie 

dostatočného utvrdenia o skutočnostiach ovplyvňujúcich likviditu trhu s plynom, všetkých 

parametrov, ktoré ju ovplyvňujú a v konečnom dôsledku smerujú k objektívnemu zisteniu 

skutkového a právneho stavu opodstatňujúceho postup podľa článku 47 ods. 3, t. j. 

opodstatnenosť pokračovania prevádzky Vyvažovacej platformy prevádzkovateľa prepravnej 

siete, ktorým je účastník konania. 

 

 Podľa článku 27 ods. 2 Nariadenia č. 312/2014 úrad začal 07. 02. 2019 konzultácie 

s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi susedných členských štátov, a to s poľským regulačným 

úradom Energy regulatory Office, Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Poland (ďalej len 

„Energy regulatory Office“), maďarským regulačným úradom Hungarian Energy and Public 

Utility Authority, H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 52, Hungary (ďalej len „Hungarian 

Energy and Public Utility Authority“),  rakúskym regulačným úradom Energie - control, Energie 

- control, Rudolfsplatz 13a, A - 1010 Wien (ďalej len „E – control“) a českým regulačným 

úradom Energetický regulačný úřad, Masarykovo námĕstí 5, 586 01 Jihlava, Česká republika 

(ďalej len „ERU“). Predmetné listy vo veci začatia konzultácie boli súčasne zaslané aj 

elektronickou poštou dotknutým regulačným úradom. Ukončenie konzultácie bolo stanovené       

do 28. 02. 2019. 

 

Regulačný úrad Energy regulatory Office sa k Správe nevyjadril. 

 

Dňa 11. 03. 2019 bolo úradu doručené elektronickou poštou stanovisko k Správe                

od regulačného úradu Hungarian Energy and Public Utility Authority, ktoré je zaevidované       

pod podacím číslom úradu  9671/2019/BA. Regulačný úrad Hungarian Energy and Public Utility 

Authority k Správe nemá žiadne pripomienky. 

 

Dňa 28. 02. 2019 bol úradu od ERU doručený list č. 01915-2/2019ERU                                       

z 25. 02. 2019, ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom 8161/2019/BA. ERU sa vyjadril 

k predmetnej Správe resp. k aplikácii predbežných opatrení, a to tak, že nemajú negatívny dopad 

na harmonizáciu vyrovnávacích režimov, zjednodušenie integrácie trhu, zaručenie diskriminácie, 

účinnú hospodársku súťaž alebo efektívne fungovanie trhu s plynom. Na záver uviedol, že 

k predloženej Správe nemá akékoľvek pripomienky. 

 

Dňa 18. 02. 2019 bol úradu od E - control doručený list z 13.02.2019, ktorý je 

zaevidovaný pod podacím číslom 6280/2019/BA. E – control vo vyjadrení uvádza, že 
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uplatňovanie predbežných opatrení v rámci Nariadenia č. 312/2014 skončí do 1. októbra 2020, 

a takto pokračovanie predbežných opatrení môže obmedziť regionálnu harmonizáciu trhových 

pravidiel. Zároveň E – control tvrdí, že existuje možnosť obchodovať v rámci susednej 

vyvažovacej zóny na likvidnom spotovom trhu CEGH v Rakúsku a prepravovať plyn                      

do vyvažovacej zóny a z nej namiesto aplikácie Vyvažovacej platformy. Súčasne sa E - control 

domnieva, že obchodovanie na rakúskom spotovom trhu CEGH by malo mať prednosť                 

pred pokračovaním predbežného opatrenia Vyvažovacej platformy na území Slovenskej 

republiky. 

 

 Na základe horeuvedeného ma úrad za to, že aj keď E - control vo svojom  stanovisku, 

tvrdí, že prechodné ustanovenia je možné používať len do 01. 10. 2020, pričom záujmom 

E - control je, aby účastník konania využíval rakúsku obchodnú platformu na vyvažovanie. Svoje 

stanovisko opiera o článok 45 Nariadenia č. 312/2014, v ktorom sa uvádza,  

že ukončenie predbežných opatrení sa očakáva do 5 rokov od účinnosti Nariadenia č. 312/2014. 

Úrad k tomuto stanovisku uvádza, že situácia v mnohých krajinách je špecifická a nie je možné 

predbežné opatrenia v očakávanom termíne ukončiť. Špecifiká týchto krajín rieši článok               

47 ods. 3 Nariadenia 312/2014, ktoré uvádza situácie, za akých je možné pokračovať 

v uplatňovaní predbežných opatrení na ďalšie 5-ročné obdobie. Situácia v Slovenskej republike 

je špecifická tým, že tranzit významným spôsobom prevažuje domácu spotrebu. E - control 

nerozporuje likviditu ani dôvody, ktoré uvádza účastník konania. Rozdiel spočíva 

v navrhovanom riešení. Zatiaľ čo účastník konania navrhuje pokračovať vo Vyvažovacej 

platforme, aby podporil slovenský trh, tak E - control ponúka možnosť obchodovania v Rakúsku. 

V súčasnosti zákazníci už majú možnosť obchodovať s plynom v Rakúsku a riešiť si tak svoju 

prípadnú nevyváženosť aj sami. Ak by za súčasnej nízkej likvidity trhu na území Slovenskej 

republiky miesto využitia Vyvažovacej platformy začali využívať obchodovanie v Rakúsku, 

likvidita slovenského trhu s plynom by sa nepodporila. 

  

E - control ďalej vo svojom stanovisku uvádza, že obchodovaním v Rakúsku by sa mohol 

prestať používať Prechodný poplatok za odchýlku. Toto tvrdenie je zavádzajúce, lebo pri výpočte 

poplatku sa využíva rakúsky index CEGHIX, pričom denný poplatok za odchýlku  

je nastavený tak, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu zo strany účastníkov trhu s plynom.   

Prechodný poplatok za odchýlku je stanovený v súlade s požiadavkami Nariadenia č. 312/2014, 

teda spĺňa aj požiadavky kapitoly V. Denné poplatky za odchýlku Nariadenia č. 312/2014.  

Účastník konania využíva cenu CEGHIX pre stanovenie ceny za odchýlku, čo je v súlade 

článkom 22 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014, čím je teda naplnená už teraz požiadavka E - controlu. 

 

Podľa článku 45 ods. 1 Nariadenia č. 312/2014 v prípade neexistencie dostatočnej 

likvidity na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom je prevádzkovateľ prepravnej siete 

povinný prijať vhodné predbežné opatrenia uvedené v článkoch 47 až 50 Nariadenia  

č. 312/2014. Vyvažovacie opatrenia prijaté prevádzkovateľom prepravnej siete v prípade 

predbežných opatrení musia podporovať krátkodobú likviditu na veľkoobchodnom trhu  

s plynom v čo najväčšom možnom rozsahu.  

 

Podľa článku 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014 v Správe sa predpokladá ukončenie 

predbežných opatrení najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 

Podľa článku 47 ods. 1 Nariadenia č. 312/2014 v prípade, že krátkodobý veľkoobchodný 

trh s plynom má, alebo sa očakáva, že bude mať, nedostatočnú likviditu, alebo v prípade, ak sa 

časovo obmedzené produkty a produkty určené lokalizáciou podľa požiadavky prevádzkovateľa 
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prepravnej siete nedajú na tomto trhu rozumne obstarávať, vytvorí sa vyvažovacia platforma 

slúžiaca na účely vyvažovania prevádzkovateľom prepravnej siete.  

 

Podľa článku 47 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 v prípade, že situácia opísaná v článku 47 

ods. 1 Nariadenia č. 312/2014 sa po piatich rokoch významne nezmení, vnútroštátny regulačný 

orgán môže bez toho, aby tým bol dotknutý článok 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014, a                     

po predložení príslušnej zmeny správy, rozhodnúť o pokračovaní prevádzky vyvažovacej 

platformy na ďalšie obdobie najviac piatich rokov.  

Nariadenie ustanovuje vo všeobecnom ustanovení možnosť predbežných opatrení: 

 Vyvažovacia platforma (článok 47 Nariadenia č. 312/2014), 

 Alternatíva k vyvažovacej platforme (článok 48 Nariadenia č. 312/2014), 

 Prechodný poplatok za odchýlku (článok 49 Nariadenia č. 312/2014), 

 Prípustná odchýlka (článok 50 Nariadenia č. 312/2014). 

 

Pre všetky tieto predbežné opatrenia platia všeobecne ustanovenia uvedené v článku 45 

Nariadenia č. 312/2014. Teda aj ustanovenie článku 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014, podľa 

ktorého je doba trvania všeobecne upravená na 5 rokov. 

 

Úrad ďalej uvádza, že jednotlivé predbežné opatrenia sú konkrétne upravené v článkoch 

47 - 50 Nariadenia č. 312/2014. V týchto jednotlivých článkoch sú ustanovené konkrétne 

pravidlá pre to ktoré predbežné opatrenie. Platí, že ak nie je pri jednotlivom opatrení v tom 

ktorom konkrétnom článku úprava odlišná od všeobecnej úpravy uvedenej v článku 45 

Nariadenia č. 312/2014, použije sa všeobecné úprava z článku 45 Nariadenia 

č. 312/2014. Podľa všeobecnej úpravy v článku 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014 by mali 

predbežné opatrenia podľa článkov 47 - 50 Nariadenia č. 312/2014  trvať maximálne 5 rokov. 

Jedinou výnimkou z tejto všeobecnej úpravy je vyvažovacia platforma podľa článku 47 

Nariadenia č. 312/2014, keďže tá má osobitnú úpravu doby trvania, ktorá je výnimkou zo 

všeobecnej úpravy v článku 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014. Táto výnimka v článku 47 ods. 3 

Nariadenia č. 312/2014 umožňuje za splnenia podmienok uvedených v článku 47 ods. 1  

Nariadenia č. 312/2014 predĺžiť prevádzku vyvažovacej platformy o ďalších 5 rokov. 

Kompetenciu predĺžiť prevádzku vyvažovacej platformy má vnútroštátny regulačný orgán. 

 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ide o možnosť predĺženia predbežných opatrení nad 

rámec 5 ročnej lehoty (článok 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014), môže tak v podmienkach 

Slovenskej republiky urobiť len úrad a len v prípade vyvažovacej platformy (článok 47 ods. 3 

Nariadenia č. 312/2014). Ak však nastala situácia, že  prevádzkovateľom prepravnej siete boli 

povinne prijaté v rámci lehoty podľa článku 45 ods. 4 Nariadenia č. 312/2014 rôzne predbežné 

opatrenia (článok 47 - 50 Nariadenia č. 312/2014), jedným z týchto predbežných opatrení bola 

vyvažovacia platforma (článok 47 Nariadenia č. 312/2014), ostatné predbežné opatrenia boli na 

ňu z dôvodov predpokladaných v článku 45 ods. 1 Nariadenia č. 312/2014 bezprostredne 

naviazané, sú splnené podmienky predpokladané v článku 47 ods. 1 a ods. 3 Nariadenia                    

č. 312/2014 a ďalšie uplatňovanie samotnej vyvažovacej platformy bez ďalších spolu s ňou 

prijatých a s ňou bezprostredne funkčne súvisiacich predbežných opatrení v ďalšom období 5 

rokov (článok 47 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014) by neviedlo k očakávaným výsledkom 

a odstráneniu dôvodov pre prijatie predbežných opatrení, je možné aplikovať použitie 

konkrétneho ustanovenia konkrétneho predbežného opatrenia (článok 47 ods. 3 Nariadenia            

č. 312/2014) aj na iné predbežné opatrenia bez toho, aby tým boli dotknuté všeobecné pravidlá 

upravujúce všeobecne všetky predbežné opatrenia. Inak povedané, je možné pri rozhodovaní 

o pokračovaní prevádzky vyvažovacej platformy podľa článku 47 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 

rozhodnúť aj o pokračovaní prevádzky iných predbežných opatrení, ktoré boli pôvodne 
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s vyvažovacou platformou prijaté a bezprostredne s ňou súvisia, ak je možné dôvodne 

predpokladať, že pokračovanie prevádzky vyvažovacej platformy by bez pokračovania 

prevádzky s ňou bezprostredne funkčne súvisiaceho predbežného opatrenia neviedlo 

k odstráneniu dôvodov, pre ktoré boli tieto predbežné opatrenia pôvodne prijaté. 

Úrad k predmetnej Správe ďalej uvádza, že kritériami pre hodnotenie likvidity trhu 

s plynom sú množstvo pretečeného plynu a jeho obrátkovosť. Pre porovnanie slovenského 

a rakúskeho  trhu, na rakúskom obchodnom mieste pretečie približne 15-násobok zemného plynu 

v porovnaní s slovenským trhom a obrátkovosť je zhruba dvojnásobná. Rakúsky trh je likvidný 

z toho dôvodu, že dlhodobé kontrakty významných dodávateľov končia práve na rakúskom 

obchodnom mieste Baumgarten, čo podporuje jeho likviditu. Situácia na slovenskom trhu je 

preto významne odlišná.  

 

Čo sa týka likvidity na slovenskom trhu s plynom, účastník konania vychádza  

i z vlastných skúseností pri vykonávaní vyvažovacích aukcií na Vyvažovacej platforme, kde 

z dát, ktoré boli zaslané úradu, jednoznačne vyplýva, že likvidita pri vyvažovacích aukciách 

nebola dostatočná a to tým, že buď bol malý záujem zo strany dodávateľov, alebo niekedy aj 

žiaden záujem a žiadni participujúci dodávatelia v aukcii.  

 

Na záver vyššie uvedeného je možné konštatovať, že slovenský trh je zatiaľ málo likvidný 

i napriek dosiahnutému pokroku v predchádzajúcom období. Na základe dostupných informácií 

rovnaký názor je uvedený napr. na webovej stránke European federation of Energy traders: 

https://efet.org/Files/Documents/EFET_GasHubs2018_EAGC.pdf. Každý užívateľ prepravnej 

siete má možnosť riadiť svoje portfólio, tak aby svoje nominácie na vstup do siete a výstup           

zo siete udržiaval vyvážené a teda nepodliehal platbe poplatku za odchýlku. V súčasnej dobe 

môžeme konštatovať, že blízkosť likvidného spotového trhu CEGH a zároveň dostatočná 

dostupná obojsmerná kapacita, umožňuje užívateľom prepravnej siete na Slovensku využívať aj 

práve trhovú platformu CEGH na vyváženie svojich vyvažovacích portfólií. Pre potreby 

zachovania obchodovania na slovenskom trhu s plynom úrad je za zachovanie Vyvažovacej 

platformy aj na ďalšie nevyhnutné obdobie.  

 

Snahou účastníka konania do budúcnosti je podporiť vznik obchodnej platformy, a tým  

aj likviditu slovenského trhu s plynom. Účastník konania bude aj naďalej spolupracovať 

s plynovou burzou PEGAS a taktiež aj s prípadnými ďalšími záujemcami, tak aby napomohol 

vytvoreniu obchodnej platformy na Slovensku.  

 

Dňa 07. 03. 2019 účastník konania uplatnil svoje právo podľa § 33 ods. 2  

 správneho poriadku  pred vydaním rozhodnutia sa oboznámiť s podkladom rozhodnutia, ako aj 

so spôsobom jeho zistenia. Zápisnica z oboznámenia sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia 

je súčasťou spisu úradu č. 660-2019-BA. 

 

Úrad posúdil Správu ako celok a vplyv navrhovaných predbežných opatrení uvedených 

v Správe na účastníkov trhu s plynom ako aj na súvisiacu hospodársku súťaž.  

Úrad má za to, že Správa je navrhovaná pre všetkých účastníkov trhu s plynom nediskriminačne, 

ako aj za to, že predbežné opatrenia uplatňované podľa Správy budú aplikovateľné za rovnakých 

podmienok. Navrhované predbežné opatrenia podľa Správy nenarúšajú ani neobmedzujú 

hospodársku súťaž na trhu s plynom. Zároveň nemajú negatívny dopad na harmonizáciu 

vyrovnávacích režimov, zjednodušenie integrácie trhu, zaručenie diskriminácie, účinnú 

hospodársku súťaž alebo efektívne fungovanie trhu s plynom. 

 

https://efet.org/Files/Documents/EFET_GasHubs2018_EAGC.pdf
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Úrad pri rozhodovaní posudzoval výsledok konzultačného procesu vedeného účastníkom 

konania podľa článku 46 ods. 2 Nariadenia č. 312/2014 ako aj vyjadrenia v rámci konzultácie 

vedenej úradom s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi susedných členských štátov podľa 

článku 27 ods. 2 Nariadenia č. 312/2014 

 

Úrad súhlasí aby sa naďalej uplatňovali aplikované schválené predbežné opatrenia a to 

najmä pokračovanie prevádzky Vyvažovacej platformy na účely realizácie vyvažovacích 

opatrení podľa článku 47 ods. 3 Nariadenia č. 312/2014 so zachovaním Prechodného poplatku 

za odchýlku podľa článku 49 ods. 1 Nariadenia č. 312/2014 na obdobie ďalších 5 rokov, nakoľko 

nie je na Slovensku dostupná obchodná platforma, ktorá by spĺňala požiadavky Nariadenia             

č. 312/2014.  

 

Úrad súčasne uvádza, že bude pozorne monitorovať situáciu na slovenskom trhu s cieľom 

čo najobjektívnejšieho posudzovania likvidity na slovenskom trhu a za účelom overenia 

existencie podmienok pre pokračovanie predbežných opatrení a v prípade podstatných zmien      

na trhu smerom k likvidite, predbežné opatrenia ukončí aj napriek lehote uvedenej vo výroku 

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. 

 

 

Príloha k výroku rozhodnutia:  

 

schválené znenie dokumentu Aktualizovaná správa o uplatnení predbežných opatrení podľa 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu                         

na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach z 26. marca 2014 (11 strán A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Renáta Pisárová 

          generálna riaditeľka 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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


