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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0001/2015/L-NM
Číslo spisu: 5568-2015-BA

Bratislava 25. 11. 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa čl. 4 ods. 3
nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie
pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach vo veci určenia nominovaného organizátora trhu
s elektrinou
rozhodol
podľa čl. 4 ods. 1 a 2 a čl. 5 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým
sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia v spojení s § 18 a 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
na návrh účastníka konania tak, že spoločnosť OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A,
821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 u r č u j e na obdobie štyroch rokov za nominovaného
organizátora trhu s elektrinou na vykonávanie jednotného prepojenia denných
a vnútrodenných trhov.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 12. 10. 2015
pod podacím číslom úradu 32889/2015/BA doručený návrh spoločnosti OKTE, a.s.,
Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 na určenie za nominovaného
organizátora trhu s elektrinou (ďalej len „NEMO“) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222
z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie
preťaženia (ďalej len „nariadenie Komisie 2015/1222“). V návrhu účastník konania
(uchádzač) taktiež uviedol, že ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou spĺňa
aj podmienku národného zákonného monopolu na služby obchodovania na dennom
a vnútrodennom trhu.
Úrad uvádza, že čl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 ustanovuje,
že pokiaľ členské štáty neustanovia inak, orgánom, ktorý vykonáva určenie, sú regulačné
orgány zodpovedné za určenie NEMO, monitorovanie súladu s kritériami určenia a v prípade
vnútroštátnych právnych monopolov za schválenie poplatkov NEMO alebo metodológie
na výpočet poplatkov NEMO.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) je úrad orgánom štátnej správy
pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou. Zároveň Slovenská
republika ako členský štát Európskej únie neustanovila iný orgán na vykonanie určenia
NEMO, a preto je úrad orgánom príslušným na určenie NEMO.
V súlade so zásadami zákonnosti a materiálnej pravdy úrad preštudoval predložený
návrh a zistil, že neobsahuje podklady preukazujúce splnenie kritérií na určenie za NEMO
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222. Úrad preto vyzval listom č. 34510/2015/BA
zo dňa 28. 10. 2015 spoločnosť OKTE, a.s., aby v lehote 20 dní odo dňa doručenia tejto
výzvy predložila podklady preukazujúce splnenie ustanovených kritérií.
Podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222 sa uchádzač určí ako NEMO,
iba ak spĺňa všetky tieto požiadavky:
a)

má alebo bude mať zmluvne zabezpečené primerané zdroje na spoločnú, koordinovanú
a vyhovujúcu prevádzku jednotného prepojenia denných a/alebo vnútrodenných trhov,
vrátane zdrojov potrebných na plnenie funkcií NEMO, finančných zdrojov, potrebných
informačných technológií, technickej infraštruktúry a prevádzkových postupov,
alebo poskytne dôkaz o tom, že je schopný poskytnúť tieto zdroje v primeranom
prípravnom období predtým, než začne vykonávať svoje úlohy v súlade s článkom 7,

b) musí byť schopný zabezpečiť, aby účastníci trhu mali otvorený prístup k relevantným
informáciám týkajúcim sa úloh NEMO v súlade s článkom 7,
c)

musí byť nákladovo efektívny v súvislosti s jednotným prepojením denných
a vnútrodenných trhov a vo svojom vnútornom účtovnom systéme musí viesť oddelené
účtovníctvo funkcií organizátora prepojených trhov (MCO) a ostatných činností s cieľom
zabrániť krížovému subvencovaniu,

d) jeho obchodné prevádzky musia byť v primeranej miere oddelené od ostatných
účastníkov trhu,
e)

ak je určený ako národný zákonný monopol pre služby obchodovania na dennom
a vnútrodennom trhu v členskom štáte, nesmie využívať poplatky podľa článku 5 ods. 1
na financovanie svojich činností na dennom a vnútrodennom trhu v inom členskom štáte,
ako v štáte, v ktorom sa tieto poplatky vyberajú,

f)

musí byť schopný zaobchádzať so všetkými účastníkmi trhu nediskriminačným
spôsobom,

g) musí mať zavedené vhodné opatrenia na dohľad nad trhom,
h) musí mať zavedené primerané dohody s účastníkmi trhu a prevádzkovateľom prenosovej
sústavy týkajúce sa transparentnosti a zachovávania dôvernosti,
i)

musí byť schopný poskytovať potrebné služby zúčtovania a vyrovnania,

j)

musí byť schopný zaviesť potrebné komunikačné systémy a postupy na účely koordinácie
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy členského štátu.

Zároveň podľa čl. 6 ods. 2 nariadenia Komisie 2015/1222 sa kritériá určovania
uvedené v odseku 1 uplatňujú takým spôsobom, aby hospodárska súťaž medzi NEMO bola
organizovaná spravodlivým a nediskriminačným spôsobom.
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Spoločnosť OKTE, a.s. na základe výzvy úradu doplnila požadované podklady dňa
09. 11. 2015 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 35595/2015/BA a odôvodnila
splnenie kritérií určenia za NEMO takto:
a) Primerané zdroje na prevádzkovanie denného a vnútrodenného trhu (čl. 6 ods. 1 písm. a)
nariadenia Komisie 2015/1222)
Spoločnosť OKTE, a.s. vykonáva činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
v zmysle jej vymedzenia v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenú činnosť vykonáva spoločnosť
OKTE, a.s. ako jediný subjekt oprávnený na túto činnosť v zmysle povolenia č. 2010E 0430,
vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 08. 12. 2010, právoplatného
od 01. 01. 2011 s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. V rámci organizovania
a vyhodnocovania organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou OKTE, a.s.,
v súlade s vyhláškou úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení
vyhlášky 423/2013 Z. z., obchoduje s voľnou obchodovateľnou prenosovou kapacitou
cezhraničného profilu pridelenou jej na účely implicitných aukcií, realizovaných v rámci
organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou. Ako regulovaný subjekt
OKTE, a.s. vykonáva činnosť organizovania a vyhodnocovania organizovaného krátkodobého
cezhraničného trhu s elektrinou na základe zákona o energetike, pravidiel trhu vydaných
v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Prevádzkovým
poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., ktorý schvaľuje ÚRSO.
Okrem vyššie uvedených zákonných povinností, spoločnosť OKTE, a.s. už niekoľko
rokov úspešne prevádzkuje jednotné prepojenie denných trhov, najskôr v projekte 3M MC
a v súčasnosti počnúc od 19. 11. 2014 v projekte 4M MC, kde je na základe metódy
implicitného prideľovania cezhraničných kapacít prepojený český, slovenský, maďarský
a rumunský trh s elektrinou, ktoré predstavuje medzikrok a zároveň deklaruje súlad
s cieľovým európskym riešením. V nadväznosti na tieto aktivity spoločnosť OKTE, a.s.
v súčasnosti disponuje informačnými technológiami, technickou infraštruktúrou
a prevádzkovými postupmi, ktoré plne pokrývajú lokálnu aktivitu prevádzkovania projektu
prepojenia denných trhov v rámci 4M MC. Na základe uvedeného je spoločnosť OKTE, a.s.
schopná zabezpečiť požadované technické a prevádzkové postupy a zdroje na spoločnú,
koordinovanú a vyhovujúcu prevádzku aj denných a vnútrodenných trhov v zmysle nariadenia
CACM (nariadenia Komisie 2015/1222), a to rozšírením funkcionalít existujúcich systémov.
V súvislosti s jednotným prepojením denných a vnútrodenných trhov si zároveň
dovoľujeme poukázať na aktivity spoločnosti OKTE, a.s. pri implementácii cieľového modelu
riadenia preťaženia na dennom trhu s elektrinou v stredoeurópskom regióne na princípe
flow-based metódy (CEE). V uvedenom projekte je OKTE, a.s. signatárom Memoranda
o porozumení, ktoré podpísalo 8 prevádzkovateľov prenosových sústav, 7 operátorov trhu
resp. búrz, 7 národných regulačných úradov z krajín stredoeurópskeho regiónu a ACER,
pričom prostredníctvom predmetného memoranda je zabezpečovaná aktívna spolupráca
všetkých strán na implementácii jednotného prepojenia denného trhu v CEE regióne, ktorý
predstavuje jeden z integračných krokov smerujúcich k dosiahnutiu cieľového riešenia,
ktorým je jednotný európsky trh s elektrinou.
Okrem uvedených aktivít, spoločnosť OKTE, a.s. od roku 12. 12. 2012 pozorovateľom
v projekte XBID EÚ a zároveň OKTE, a.s. uzatvorila Memorandum o spoločnom postupe
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
(SEPS, a.s.) pri rozvíjaní vnútrodenného trhu s elektrinou, ktorá má zabezpečiť participáciu
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a budúcu účasť na spoločnej, koordinovanej a vyhovujúcej prevádzke jednotného prepojenia
vnútrodenných trhov, o čom bol ÚRSO oboznámený lisom zo dňa 13. 08. 2015. Ďalej dňa
02. 09. 2015 došlo k podpísaniu štvorstranného Memoranda o porozumení o spolupráci medzi
spoločnosťami ČEPS, a.s., OKTE, a.s., OTE, a.s. a SEPS, a.s. v oblasti prepájania
vnútrodenných trhov s elektrinou, ktorého účelom je zahájenie vzájomnej spolupráce týchto
spoločností v oblasti prepájania vnútrodenných trhov s elektrinou na hranici CZ-SK, o čom
bol ÚRSO oboznámený lisom zo dňa 06. 10. 2015. Tieto aktivity sú dlhodobo predmetom
úsilia spoločnosti OKTE, a.s. pri rozširovaní portfólia jej služieb.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Na účely preukázania splnenia kritérií boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
zmluva – The Master Agreement on 4M Market Coupling,
rozhodnutie úradu - povolenie č. 2010E 0430 – 1. zmena vydané spoločnosti OKTE, a.s.
pre rozsah podnikania - organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou zo dňa
20. 06. 2012,
prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou spoločnosti
OKTE, a.s.,
spoločný list OKTE, a.s. a SEPS, a. s. zo dňa 13. 08. 2015 a 06. 10. 2015 adresovaný
úradu,
list Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – Oznámenie existencie národného
zákonného monopolu na služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu
s elektrinou podľa nariadenia Komisie 2015/1222,
právna analýza existencie národného zákonného monopolu pre služby obchodovania
na dennom a vnútrodennom trhu s elektrinou v Slovenskej republike v zmysle nariadenia
Komisie 2015/1222,
memorandum o porozumení v CEE regióne – Memorandum of understanding on the
implementation of day-ahead congestion managment target model CEE REGION
in conjunction with other European Regions.

Úrad po vyhodnotení predložených podkladov konštatuje, že spoločnosť OKTE, a.s.
má zmluvne zabezpečené primerané zdroje na spoločnú, koordinovanú a vyhovujúcu
prevádzku jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov, vrátane zdrojov potrebných
na plnenie funkcií NEMO, finančných zdrojov, potrebných informačných technológií,
technickej infraštruktúry a prevádzkových postupov, pričom prepojenie a obchodovanie
na vnútrodenných trhoch je v súčasnosti v štádiu skúšobnej prevádzky. Na účely primeranosti
finančných zdrojov úrad taktiež uvádza, že spoločnosť OKTE, a.s. je dcérskou spoločnosťou
prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorý je
vlastníkom 100% jej akcií. Podľa výpisu z Obchodného registra základné imanie predstavuje
sumu 4 644 000 eur. Zároveň výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
ktorú vykonáva spoločnosť OKTE, a.s., podlieha podľa § 11 ods. 1 písm. i) zákona o regulácii
cenovej regulácii zo strany úradu. Kritériá ustanovené v čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Komisie 2015/1222 preto považuje úrad za splnené.
b) Zabezpečenie otvoreného prístupu k informáciám o činnosti NEMO (čl. 6 ods. 1 písm. b)
nariadenia Komisie 2015/1222)
Spoločnosť OKTE, a.s. je jednoznačne schopná zabezpečiť, aby účastníci trhu mali
otvorený prístup k relevantným informáciám týkajúcim sa úloh NEMO v súlade s čl. 7
nariadenia CACM aj pri prevádzkovaní jednotného prepojenia denných a vnútrodenných
trhov. Uvedená povinnosť vyplýva spoločnosti OKTE, a.s. okrem iného aj zo zákonných
ustanovení, a to konkrétne § 37 a § 94 zákona o energetike.
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Pri výkone svojich súčasných obchodných činností, ktoré sú regulované a podliehajú
regulácii ÚRSO, OKTE, a.s. pristupuje ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou na základe
rovnakých, otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok (čl. 1 Preambula
(1.1.) Charakteristika OKTE, a.s. ako Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou bod 9.
a čl. 6 Transparentnosť na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zákaz zneužívania
a manipulácie trhu s elektrinou z PP OKTE) a v súlade so zákonom o energetike a pravidiel
trhu. Rovnaký prístup je zabezpečený pre všetkých účastníkov trhu aj v prípade prístupu
do informačného systému spoločnosti OKTE, a.s. Informácie o prístupe a podmienkach účasti
na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou ako aj iných zmluvných typov
sú verejne dostupné a rovnaké pre všetkých účastníkov trhu na webovom sídle spoločnosti
OKTE, a.s.
Rovnaký transparentný a otvorený prístup k relevantným informáciám týkajúcim
sa úloh NEMO v súlade s čl. 7 dokáže spoločnosť OKTE, a.s. zabezpečiť aj v prípade
prevádzkovania jednotného prepojenia ako denných taj aj vnútrodenných trhov.

1.
2.

Na účely preukázania splnenia kritéria boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.,
čestné vyhlásenie spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222.

Úrad po vyhodnotení predložených podkladov konštatuje, že spoločnosť OKTE, a.s.
je schopná zabezpečiť, aby účastníci trhu mali otvorený prístup k relevantným informáciám
týkajúcich sa úloh NEMO v súlade s článkom 7. Kritérium ustanovené v čl. 6 ods. 1 písm. b)
nariadenia Komisie 2015/1222 preto považuje úrad za splnené.
c) Nákladová efektívnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie 2015/1222)
Spoločnosť OKTE, a.s. pri realizácii jednotlivých projektov ako aj pri bežnej činnosti
prejavuje maximálnu snahu o čo najvyššiu nákladovú efektívnosť. Pri vedení účtovníctva
zabezpečuje prehľadné oddelenie jednotlivých obchodných aktivít, čím transparentne
prispieva k zamedzeniu krížového subvencovania.
OKTE, a.s. deklaruje svoju pripravenosť a zabezpečí oddelené vedenie účtovníctva
aj pri prevádzkovaní jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov a pri vykonávaní
MCO funkcií podľa nariadenia CACM.

1.
2.

Na účely preukázania splnenia kritérií boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
správa nezávislého audítora k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2014
spoločnosti OKTE, a.s.,
čestné vyhlásenie spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222.

Úrad po vyhodnotení predložených podkladov konštatuje, že spoločnosť OKTE, a.s.
je nákladovo efektívna v súvislosti s jednotným prepojením denných a vnútrodenných trhov
a vo svojom vnútornom účtovnom systéme vedie oddelené účtovníctvo funkcií organizátora
prepojených trhov (MCO) a ostatných činností s cieľom zabrániť krížovému subvencovaniu.
Zároveň výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ktorú vykonáva
spoločnosť OKTE, a.s., podlieha podľa § 11 ods. 1 písm. i) zákona o regulácii cenovej
regulácii ako aj kontrole zo strany úradu. Kritériá ustanovené v čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia
Komisie 2015/1222 preto považuje úrad za splnené.
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d) Oddelenie obchodných prevádzok (čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia Komisie 2015/1222)
OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. Spoločnosť
OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácii zo strany ÚRSO. Okrem
majetkového prepojenia na prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosť OKTE, a.s. nie je
majetkovo ani personálne prepojená, t.j. má oddelené svoje obchodné prevádzky obchodne,
majetkovo aj personálne od akéhokoľvek iného účastníka trhu v Slovenskej republike
kde vykonáva svoju činnosť.
Pokiaľ ide o prevádzkovateľa prenosovej sústavy v zmysle príslušných právnych
predpisov, najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, je zabezpečená primeraná oddelenosť OKTE, a.s. od jej materskej spoločnosti
SEPS, a.s. a kontrola OKTE, a.s. ako regulovaného subjektu zo strany ÚRSO.
Táto oddelenosť je a bude plne zabezpečená aj v prípade, ak by spoločnosť
OKTE, a.s. vykonávala svoje úlohy vyplývajúce z nariadenia CACM pri jednotnom prepojení
denných a vnútrodenných trhov.
Na účely preukázania splnenia kritéria bolo úradu predložené čestné vyhlásenie
spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok podľa čl. 6 ods. 1
nariadenia Komisie 2015/1222.
Úrad po vyhodnotení čestného vyhlásenia, právnej úpravy postavenia a rozsahu
činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, jeho vlastníckej štruktúry, umiestnenia
jeho sídla konštatuje, že jediná obchodná prevádzka spoločnosti OKTE, a.s., ktorá je zároveň
jej sídlom, je aj bude v primeranej miere oddelená od ostatných účastníkov trhu. Kritérium
ustanovené v čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia Komisie 2015/1222 preto považuje úrad
za splnené.
e) Národný zákonný monopol pre služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu
(čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Komisie 2015/1222)
Spoločnosť, OKTE, a.s. vykonáva činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
na území Slovenskej republiky ako jediný subjekt oprávnený na túto činnosť v zmysle
povolenia č. 2010E 0430, vydaného ÚRSO dňa 08. 12. 2010, právoplatného od 01. 01. 2011
s pôsobnosťou pre celé územie SR. Z uvedeného tak vyplýva, že na služby obchodovania
na dennom a vnútrodennom trhu v zmysle nariadenia CACM existuje zákonný monopol
svedčiaci v prospech OKTE, a.s., o čom napokon aj Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky informovalo Európsku komisiu listom zo dňa 21. 09. 2015.
Spoločnosť OKTE, a.s. zároveň deklaruje svoju pripravenosť a zabezpečí nevyužívanie
poplatkov podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia CACM na financovanie svojich činností na dennom
a vnútrodennom trhu v inom členskom štáte, ako v štáte, v ktorom sa tieto poplatky vyberajú.

1.
2.

Na účely preukázania splnenia kritérií boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
čestné vyhlásenie spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222,
rozhodnutie úradu - povolenie č. 2010E 0430 – 1. zmena vydané spoločnosti OKTE, a.s.
pre rozsah podnikania - organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou zo dňa
20. 06. 2012,
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3.

4.

list Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – Oznámenie existencie národného
zákonného monopolu na služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu
s elektrinou podľa nariadenia Komisie 2015/1222,
právna analýza existencie národného zákonného monopolu pre služby obchodovania
na dennom a vnútrodennom trhu s elektrinou v Slovenskej republike v zmysle nariadenia
Komisie 2015/1222.

Úrad po vyhodnotení predložených podkladov ako aj vyhodnotení právnej úpravy
postavenia a rozsahu činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou dospel k záveru,
že spoločnosť OKTE, a.s. má na (vymedzenom) území Slovenskej republiky podľa
čl. 5 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222 v spojení s § 37 ods. 1 a 4 písm. a) zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov postavenie národného zákonného monopolu na služby obchodovania na dennom
a vnútrodennom trhu s elektrinou. Zároveň je týmto ako aj kontrolou zo strany úradu
dostatočne zabezpečené splnenie zákazu využívať poplatky podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia
Komisie 2015/1222 na financovanie svojich činností na dennom a vnútrodennom trhu v inom
členskom štáte, ako v štáte, v ktorom sa tieto poplatky vyberajú. Splnenie kritéria taktiež
preukazuje list Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 21. 09. 2015, ktorým
bola o existencii národného zákonného monopolu v Slovenskej republike informovaná
Európska komisia. Kritériá ustanovené v čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Komisie 2015/1222
preto považuje úrad za splnené.
f) Nediskriminačné zaobchádzanie s účastníkmi trhu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Komisie
2015/1222)
Pri výkone svojich súčasných obchodných činností, ktoré sú regulované a podliehajú
regulácii ÚRSO, OKTE, a.s. pristupuje ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou na základe
rovnakých, otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok (čl. 1 Preambula
(1.1.) Charakteristika OKTE, a.s. ako Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou bod 9.
a čl. 6 Transparentnosť na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zákaz zneužívania
a manipulácie trhu s elektrinou z PP OKTE) a v súlade § 37 a § 94 zákona o energetike
a § 18 až 23 a 28 až 31pravidiel trhu. Rovnaký prístup je zabezpečený pre všetkých účastníkov
trhu aj v prípade prístupu do informačného systému spoločnosti OKTE, a.s. Informácie
o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu
s elektrinou ako aj iných zmluvných typov sú verejne dostupné a rovnaké pre všetkých
účastníkov trhu na webovom sídle spoločnosti OKTE, a.s. Povinnosť zaobchádzať
s so všetkými účastníkmi trhu nediskriminačným spôsobom je pre spoločnosť OKTE, a.s.
ako regulovaný subjekt zákonnou povinnosťou.
Rovnaký transparentný a otvorený prístup k relevantným informáciám týkajúcim
sa úloh NEMO v súlade s čl. 7 nariadenia CACM spoločnosť OKTE, a.s. zabezpečí
aj v prípade prevádzkovania jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov podľa
pravidiel obsiahnutých v nariadení CACM.

1.
2.
3.

Na účely preukázania splnenia kritérií boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
čestné vyhlásenie spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222,
prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.,
zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom
trhu s elektrinou.
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Úrad po vyhodnotení predložených podkladov konštatuje, že spoločnosť OKTE, a.s.
je schopná zaobchádzať so všetkými účastníkmi trhu nediskriminačným spôsobom. Zároveň
uvádzame, že úrad v rámci svojej kontrolnej právomoci doteraz nezistil žiadne diskriminačné
správanie spoločnosti OKTE, a.s. voči ostatným účastníkom trhu. Kritérium ustanovené
v čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Komisie 2015/1222 preto považuje úrad za splnené.
g) Vhodné opatrenia pre dohľad nad trhom (čl. 6 ods. 1 písm. g) nariadenia Komisie
2015/1222)
Spoločnosť OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, nad ktorým dohľad v zmysle zákona
o regulácii v sieťových odvetviach vykonáva úrad. Svoju činnosť vykonáva v súlade
s príslušnými zákonmi (zákon o energetike), vyhláškami Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (pravidlá trhu) a v súlade s PP OKTE, ktorý schvaľuje ÚRSO.
Spoločnosť OKTE, a.s. pri výkone svojich existujúcich činností aktívne monitoruje
činnosť na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a v prípade,
ak vzniknú akékoľvek nedostatky, tieto oznamuje ÚRSO, resp. proaktívne predkladá návrhy
na efektívnejšie fungovanie organizovaného trhu s elektrinou v rámci svojich kompetencií
vyplývajúcich spoločnosti OKTE, a.s. z § 37 zákona o energetike v znení platných predpisov.
Spoločnosť, OKTE, a.s. deklaruje svoju pripravenosť a zabezpečí vhodné opatrenia
na dohľad nad trhom vyplývajúce z nariadenia CACM pri jednotnom prepojení denných
a vnútrodenných trhov.
Na účely preukázania splnenia kritéria bolo úradu predložené čestné vyhlásenie
spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok podľa čl. 6 ods. 1
nariadenia Komisie 2015/1222.
Úrad po vyhodnotení čestného vyhlásenia, vyhodnotení právnej úpravy postavenia
a rozsahu činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou ako aj právnej úpravy kontroly
(dohľadu) nad trhom konštatuje, že spoločnosť OKTE, a.s. má zavedené vhodné opatrenia
na dohľad nad trhom. Zároveň uvádzame, že úrad v rámci svojej právomoci sleduje trh
s elektrinou a vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, pričom doteraz nezistil
žiadne nedovolené správanie spoločnosti OKTE, a.s. na trhu s elektrinou voči ostatným
účastníkom trhu. Kritérium ustanovené v čl. 6 ods. 1 písm. g) nariadenia Komisie 2015/1222
preto považuje úrad za splnené.
h) Primerané dohody s účastníkmi trhu a prevádzkovateľom prenosovej sústavy týkajúce
sa transparentnosti a zachovávania dôvernosti (čl. 6 ods. 1 písm. h) nariadenia Komisie
2015/1222)
Ustanovenia týkajúce sa zachovávania dôvernosti tvoria súčasť každej zmluvy,
ktorú spoločnosť OKTE, a.s. uzatvára s účastníkmi trhu v existujúcich zmluvných vzťahoch.
Okrem toho spoločnosť OKTE, a.s. je ako regulovaný subjekt povinná dodržiavať všetky
právne predpisy, týkajúce sa transparentnosti a zachovávania dôvernosti. OKTE, a.s.
má certifikát podľa normy ISO/IEC 27001:2013, ktorým splnila náročné technické,
legislatívne a administratívne požiadavky v oblasti manažérstva bezpečnosti informácií.
Získaním uvedeného certifikátu spoločnosť OKTE, a.s. spĺňa garanciu ochrany údajov
uchovávaných a spracovávaných v informačných systémoch OKTE, a.s. pred
neautorizovaným prístupom, poškodením, stratou, zneužitím alebo krádežou. Povinnosť mať
zavedené primerané dohody s účastníkmi trhu a PPS týkajúce sa transparentnosti
a zachovávania dôvernosti vyplýva spoločnosti OKTE, a.s. z § 94 zákona o energetike.
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Spoločnosť, OKTE, a.s. týmto deklaruje svoju pripravenosť uzatvoriť primerané
dohody
s účastníkmi
trhu
a prevádzkovateľom
prenosovej
sústavy
týkajúce
sa transparentnosti a zachovávania dôvernosti v súlade s nariadením CACM a inými
dotknutými právnymi predpismi pri jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov.

1.
2.
3.
4.

Na účely preukázania splnenia kritérií boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
čestné vyhlásenie spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222,
zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom
trhu s elektrinou,
zmluva o zúčtovaní odchýlky na rok 2015,
certifikát podľa normy ISO/IEC 27001:2013 pre systém riadenia bezpečnosti informácií.

Úrad po vyhodnotení predložených podkladov konštatuje, že spoločnosť OKTE, a.s.
má zavedené primerané dohody s účastníkmi trhu a prevádzkovateľom prenosovej sústavy
týkajúce sa transparentnosti a zachovávania dôvernosti. Kritérium ustanovené v čl. 6 ods. 1
písm. h) nariadenia Komisie 2015/1222 preto považuje úrad za splnené.
i) Služby zúčtovania a vyrovnania (čl. 6 ods. 1 písm. i) nariadenia Komisie 2015/1222)
Spoločnosť OKTE, a.s. na základe § 37 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou vykonáva organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého
cezhraničného trhu s elektrinou. V súvislosti s uvedenou činnosťou a v zmysle § 37 ods. 6
písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je spoločnosť OKTE, a.s. povinná:
a) organizovať organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou na vymedzenom území
a zabezpečiť vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu
s elektrinou,
a zároveň
b) na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného
trhu s elektrinou účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu
s elektrinou.
V nadväznosti na už existujúce povinnosti spoločnosti OKTE, a.s. týkajúce
sa zúčtovania a vysporiadania organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu
s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s. deklaruje rovnako zabezpečenie vykonávania činností
centrálnych protistrán pre zúčtovanie a vyrovnanie výmen elektriny vyplývajúcich
z jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s nariadením CACM.

1.
2.
3.

4.

Na účely preukázania splnenia kritérií boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
čestné vyhlásenie spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222,
prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou spoločnosti
OKTE, a.s.,
rozhodnutie úradu - povolenie č. 2010E 0430 – 1. zmena vydané spoločnosti OKTE, a.s.
pre rozsah podnikania - organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou zo dňa
20. 06. 2012,
zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom
trhu s elektrinou,
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5.

zmluva o zúčtovaní odchýlky na rok 2015.

Úrad po vyhodnotení predložených podkladov a vyhodnotení právnej úpravy
postavenia a rozsahu činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou konštatuje,
že spoločnosť OKTE, a.s. je schopná poskytovať potrebné služby zúčtovania a vyrovnania.
Kritérium ustanovené v čl. 6 ods. 1 písm. i) nariadenia Komisie 2015/1222 preto považuje
úrad za splnené.
j) Komunikačné systémy a postupy na účely koordinácie s prevádzkovateľom prenosovej
sústavy členského štátu (čl. 6 ods. 1 písm. j) nariadenia Komisie 2015/1222)
Spoločnosť OKTE, a.s. disponuje integrovaným informačným systémom, ktorý slúži
na automatizáciu jej obchodných a technických procesov a zároveň zabezpečuje flexibilnú
komunikáciu medzi OKTE, a.s. a ostatnými účastníkmi trhu, vrátane prevádzkovateľa
prenosovej sústavy. Zároveň OKTE, a.s. má certifikát podľa normy ISO/IEC 27001:2013,
ktorým splnila náročné technické, legislatívne a administratívne požiadavky v oblasti
manažérstva bezpečnosti informácií. Získaním uvedeného certifikátu spoločnosť OKTE, a.s.
spĺňa garanciu ochrany údajov uchovávaných a spracovávaných v informačných systémoch
OKTE pred neautorizovaným prístupom, poškodením, stratou, zneužitím alebo krádežou.
Rozšírením integrovaného informačného systému, bude zabezpečená aj komunikácia medzi
OKTE, a.s. a prevádzkovateľom prenosovej sústavy pri prevádzkovaní jednotného prepojenia
denných a vnútrodenných trhov.

1.
2.

Na účely preukázania splnenia kritérií boli úradu predložené nasledujúce dôkazy:
certifikát podľa normy ISO/IEC 27001:2013 pre systém riadenia bezpečnosti informácií,
čestné vyhlásenie spoločnosti OKTE, a.s. za účelom preukázania splnenia podmienok
podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222.

Úrad po vyhodnotení predložených podkladov konštatuje, že spoločnosť OKTE, a.s.
je schopná zaviesť potrebné komunikačné systémy a postupy na účely koordinácie
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy členského štátu. Kritérium ustanovené v čl. 6 ods. 1
písm. j) nariadenia Komisie 2015/1222 preto považuje úrad za splnené.
Po vykonaní dokazovania plnenia všetkých kritérií určenia NEMO úrad dňa
23. 11. 2015 umožnil v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) spoločnosti
OKTE, a.s. vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a spôsobu ich zistenia. Zástupca spoločnosti
OKTE, a.s. sa oboznámil s administratívnym spisom a uviedol, že k podkladom
rozhodnutia ani k spôsobu ich zistenia nemá pripomienky. Zároveň na účely preukázania
splnenia kritérií oboznámil úrad o stave pripravenosti spoločnosti OKTE, a.s. vykonávať
úlohy NEMO, a to pri obchodovaní na dennom trhu s elektrinou ako aj na vnútrodennom trhu
s elektrinou. V súlade so správnym poriadkom bola o tomto úkone úradom vyhotovená
zápisnica, ktorá je súčasťou administratívneho spisu.
Následne úrad v konaní pristúpil k určeniu spoločnosti OKTE, a.s. za NEMO, pričom
postupoval podľa čl. 4 až 6 nariadenia Komisie 2015/1222 a správneho poriadku.
Podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia Komisie 2015/1222 každý členský štát prepojený
elektrickými vedeniami s ponukovou oblasťou v inom členskom štáte musí zabezpečiť,
aby do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (teda do 14. 12. 2015)
bol určený jeden alebo viac organizátorov NEMO na vykonávanie jednotného prepojenia
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denných a/alebo vnútrodenných trhov. Na tento účel možno vyzvať domácich a zahraničných
organizátorov trhu, aby sa uchádzali o určenie za NEMO.
Podľa čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie 2015/1222 každý dotknutý členský štát
zabezpečí, aby bol na jeho území určený najmenej jeden NEMO v každej ponukovej oblasti.
Organizátori NEMO sa určujú na počiatočné obdobie štyroch rokov. S výnimkou prípadov,
keď sa uplatňuje článok 5 ods. 1, členské štáty umožnia podávať žiadosti o určenie
prinajmenšom každý rok.
Úrad po vyhodnotení podkladov pre vydanie rozhodnutia dospel k záveru,
že spoločnosť OKTE, a.s. má postavenie národného zákonného monopolu na služby
obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu s elektrinou a zároveň splnila všetky kritériá
podľa článku 6 nariadenia Komisie 2015/1222 na určenie za NEMO na vykonávanie
jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov. Podľa tohto rozhodnutia bude
spoločnosť OKTE, a.s. vykonávať úlohy (činnosti) NEMO počas obdobia štyroch rokov
odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, pričom musí naďalej spĺňať kritériá podľa článku 6
nariadenia Komisie 2015/1222, inak môže byť toto rozhodnutie zrušené.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27,
a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava
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