Dodatok č. 6
k služobnému predpisu č. 02/2021
Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 6 písm. g) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva tento
dodatok k organizačnému poriadku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“):

Čl. I
Služobný predpis č. 02/2021 (organizačný poriadok) zo dňa 24. februára 2021 v znení
dodatku č. 1 zo dňa 26. marca 2021, dodatku č. 2 zo dňa 11. mája 2021, dodatku č. 3 zo dňa
23. júna 2021, dodatku č. 4 zo dňa 24. augusta 2021 a dodatku č. 5 zo dňa 16. novembra 2021
sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 16 vrátane nadpisu znie:
„Článok 16
Kancelária úradu
1. Kancelária úradu komplexne zabezpečuje agendu úradu súvisiacu s plnením jeho
zákonných kompetencií a plní úlohy spojené s organizačným a administratívnym
zabezpečením činností predsedu úradu, v oblasti finančného zabezpečenia činnosti úradu,
investícií, správy a ochrany majetku, prevádzky, správy registratúry, autodopravy,
verejného obstarávania a informačných systémov a kybernetickej bezpečnosti, v oblasti
grantových projektov financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR a v oblasti
medzinárodnej spolupráce.
2. Kancelária úradu má postavenie sekcie a vnútorne sa člení na kanceláriu predsedu, odbor
ekonomiky, informatiky a správy, odbor medzinárodných vzťahov a projektové oddelenie.“
2. Článok 19 vrátane nadpisu znie:
„Článok 19
Odbor medzinárodných vzťahov
1. Odbor medzinárodných vzťahov plní úlohy úradu v oblasti medzinárodnej spolupráce.
2. Odbor medzinárodných vzťahov najmä
a) plánuje, monitoruje, koordinuje a zabezpečuje bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu
úradu,
b) zabezpečuje spoluprácu úradu s regulačnými orgánmi členských štátov EÚ v oblasti
kvality a analýz,
c) zabezpečuje plnenie úloh úradu vo vzťahu k agentúre, Rade európskych energetických
regulátorov (CEER), Asociácii európskych regionálnych energetických regulátorov
(ERRA), medzinárodným organizáciám, orgánom EÚ a regulačným orgánom
členských štátov EÚ,
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d) organizačne a protokolárne zabezpečuje prijímanie domácich a zahraničných
oficiálnych návštev predsedu a podpredsedov úradu,
e) z poverenia predsedu úradu reprezentuje úrad a SR na medzinárodných podujatiach,
s dôrazom na reguláciu v energetike a s ňou súvisiacimi aktivitami,
f) pripravuje návrhy dohôd s regulačnými orgánmi členských štátov EÚ, s cieľom
podporiť regionálnu spoluprácu,
g) plní voči orgánom EÚ informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva
z právne záväzných aktov týchto orgánov a poskytuje orgánom EÚ informácie
o regulovaných činnostiach v energetike; každoročne predkladá do 30. júna Európskej
komisii a agentúre Národnú správu o činnosti úradu,
h) plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia REMIT a v úzkej spolupráci s agentúrou
zabezpečuje monitorovanie plnenia povinností z neho vyplývajúcich,
i) sleduje a pravidelne informuje úrad o koncepčných dokumentoch EÚ v oblasti
energetiky, vrátane konzultačných procesov v priebehu ich prípravy,
j) vypracováva návrh koncepcie aktivít úradu v rámci bilaterálnej a multilaterálnej
medzinárodnej spolupráce,
k) informuje a odporúča orgánom úradu účasť na konferenciách, aktivitách
v pracovných skupinách a iných aktivitách EÚ, komisie a iných medzinárodných
organizácií, a zároveň predmetnú účasť úradu obsahovo a organizačne zabezpečuje
(s výnimkou zabezpečenia dopravy, ubytovania a cestovného poistenia),
l) zabezpečuje a vyhodnocuje zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu
z hľadiska ich efektívnosti a plnenia úloh, ktoré z nich vyplynuli,
m) spracúva analytické a koncepčné materiály týkajúce sa zahraničných vzťahov
a medzinárodnej spolupráce v regulácii sieťových odvetví,
n) v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi organizačne zabezpečuje
medzinárodné podujatia organizované v SR a zahraničné návštevy úradu,
o) zabezpečuje komunikáciu úradu s medzinárodnými inštitúciami a cudzojazyčnú
zahraničnú korešpondenciu úradu,
p) zabezpečuje prekladateľské a tlmočnícke činnosti pre úrad, a to v primeranom rozsahu
vlastnými silami alebo prostredníctvom externých služieb,
q) koordinuje a pripravuje návrhy stanovísk k navrhovaným právnym aktom EÚ v oblasti
sieťových odvetví v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi, ako aj s odborom
legislatívy a právnej agendy,
r) plní úlohy informačného pracoviska úradu vo vzťahu k medzinárodným aktivitám
a povinnostiam úradu,
s) koordinuje prácu príslušných organizačných útvarov úradu pri plnení ostatných úloh
úradu na úseku medzinárodnej spolupráce.
3. Odbor medzinárodných vzťahov vykonáva ďalšie úlohy, súvisiace s pôsobnosťou odboru.
4. Odbor medzinárodných vzťahov plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa kancelárie
úradu.“
3. Za článok 19 sa vkladá článok 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 19a
Projektové oddelenie
1. Projektové oddelenie plní úlohy úradu v oblasti grantových projektov financovaných
z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Projektové oddelenie riadi riaditeľ kancelárie
úradu.
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2. Projektové oddelenie najmä:
a) koordinuje prípravu, implementáciu a vyhodnocovanie grantových projektov
financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR, metodicky usmerňuje vecne
príslušné organizačné útvary úradu pri príprave žiadosti o grant, vedie evidenciu
projektov a sleduje ich implementáciu,
b) definuje pravidlá, spôsoby, metódy a nástroje riadenia projektov,
c) dohliada na
1. riadenie pridelených projektov počas celého životného cyklu projektu,
2. efektívne využívanie zdrojov na pridelených projektoch (ľudské a finančné),
podporuje svojou činnosťou tvorbu obsahu,
3. dodržiavanie metodík projektového riadenia a dobrej praxe,
4. plnenie povinností vychádzajúcich zo zmluvných podmienok, relevantných
príručiek a relevantných metodických usmernení,
d) predkladá vstupy, výstupy a správy na rôznych prierezových pracovných zoskupeniach
úradu,
e) zodpovedá za
1. efektívnu komunikáciu s partnermi na projektoch (napr. iné inštitúcie verejnej
správy) a s dodávateľmi alebo nimi stanovenými zástupcami,
2. proces prípravy, inicializácie a realizácie projektov,
f) monitoruje
1. napĺňanie kľúčových merateľných ukazovateľov na pridelených projektoch v čase,
2. aktuálne možnosti financovania projektov prostredníctvom finančných
nenávratných prostriedkov,
g) pravidelne konsoliduje informácie a vypracováva, predkladá a zabezpečuje prezentácie
stavov pridelených projektov,
h) svojou činnosťou podporuje vytvorenie synergického efektu medzi pridelenými
projektami,
i) vytvára a udržiava bázu nadobudnutých znalostí a poučení,
j) udržiava ústredný repozitár projektov a taktiež vytvára, spravuje a schvaľuje šablóny
dokumentov,
k) navrhuje a zavádza do praxe postupy, techniky, nástroje a pravidlá, ktoré maximalizujú
efektivitu práce.
3. Projektové oddelenie vykonáva ďalšie úlohy súvisiace s pôsobnosťou oddelenia.
4. Projektové oddelenie plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa kancelárie úradu.“
4. Článok 26 vrátane nadpisu znie:
„Článok 26
Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky
1. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky plní úlohy úradu v oblasti regulácie sieťových
odvetví, zberu a analýzy dát o trhu s energiami, strategického analytického poradenstva
pre ostatné organizačné útvary úradu, hodnotenia a návrhu regulačných politík.
2. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky sa vnútorne člení na oddelenie organizácie trhu
a Inštitút energetických a regulačných analýz. Oddelenie organizácie trhu riadi príslušný
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vedúci oddelenia. Inštitút energetických a regulačných analýz riadi riaditeľ odboru
organizácie trhu a regulačnej politiky.
3. Oddelenie organizácie trhu najmä:
a) rozhoduje o schválení
1. pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov,
2. zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o regulácii,
3. podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny,
podmienok poskytovania služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy iným
častiam vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ
prenosovej sústavy,
4. zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy,
5. podmienok poskytovania služieb prevádzkovateľa prepravnej siete iným častiam
vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ prepravnej
siete,
6. zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prepravnej siete,
7. obchodných a finančných zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s vertikálne
integrovaným podnikom vrátane návrhov ich zmien,
b) rozhoduje o
1. použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno
efektívne použiť na garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity,
udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojovacích vedení prostredníctvom
investícií do sústav, najmä do nových spojovacích vedení,
2. schválení pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií a vykonáva dohľad
nad aukciami pre predaj elektriny,
3. súhlase s výstavbou priameho vedenia,
4. uložení pokuty za nedodržanie povinností regulovaných subjektov vyplývajúcich
z ustanovenia § 22 zákona o regulácii,
5. uložení pokuty za nedodržanie povinností regulovaných subjektov podľa § 16
zákona č. 251/2012 Z. z. viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, vyhotoviť
za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív
a pasív, predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív,
nákladov a výnosov, nedodržanie povinností regulovaných subjektov
vyplývajúcich z ustanovenia § 29 ods. 1 písm. i) a k) zákona o regulácii,
c) vypracováva návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva,
a o spôsobe vedenia evidencie aktív, pasív, nákladov a výnosov,
d) eviduje
a
vyhodnocuje
za
každú
regulovanú
činnosť
v oblasti
elektroenergetiky, plynárenstva, vodárenstva a tepelnej energetiky samostatný výkaz
ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív, predkladaný regulovanými subjektmi,
e) vyhodnocuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, vedeného regulovaným
subjektom podľa § 10 písm. b) bodu 1. zákona o regulácii,
f) vypracováva analýzy o vplyvoch cenových rozhodnutí vydaných úradom
na regulované subjekty, strategické vývojové analýzy cien regulovaných činností
v SR pre nadchádzajúce regulačné obdobia, analýzy ekonomických ukazovateľov
a finančnej situácie vybraných regulovaných subjektov, analýzy na posudzovanie
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korekčných faktorov vstupujúcich do cenových konaní, analýzy uzatvárania zmlúv
o poskytovaní služieb v rámci vertikálne integrovaných podnikov,
g) spolupracuje
1. v legislatívnom procese pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti regulácie v sieťových odvetviach,
2. s príslušnými organizačnými útvarmi úradu pri vypracovávaní koncepcie
na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby,
h) spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi pri navrhovaní rozsahu cenovej
regulácie a spôsobe vykonania cenovej regulácie podľa zákona o regulácii,
i) v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi sa podieľa na sledovaní
dodržiavania pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom a navrhuje opatrenia
na ich dodržiavanie, spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi pri tvorbe
regulačných metód a sledovaní ich efektívnosti,
j) vypracúva
1. návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa ustanovujú
štandardy kvality v oblasti regulovaných činností,
2. metodické usmernenia podľa § 9 ods. 3 zákona o regulácii,
k) na základe podkladov regulovaných subjektov vyhodnocuje štandardy kvality podľa
§ 10 písm. b) bodu 2. zákona o regulácii, analyzuje vhodnosť, efektívnosť a dopady
kompenzačných platieb na regulované spoločnosti a ich vplyv na trh,
l) organizuje výberové konanie na dodávateľa technológie podľa § 9 ods. 1 písm. j)
zákona o regulácii,
m) eviduje údaje zaslané regulovanými subjektmi podľa § 29 ods. 1 písm. f) a j) a § 29
ods. 2 až 6 zákona o regulácii,
n) posudzuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR analýzu o zavedení
inteligentných meracích systémov podľa § 10 písm. h) zákona o regulácii,
o) prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme
vrátane zabezpečenia prispievania k ochrane zraniteľných odberateľov a odberateľov
spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby,
p) navrhuje
1. ceny elektriny pre stanovenie doplatku za výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a spôsob ich výpočtu
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,
2. hodnoty statických a dynamických parametrov, ako podklad do cenových konaní
na príslušný rok, prípadne nové regulačné obdobia,
q) zabezpečuje prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, rozhoduje o vyňatí
z regulácie pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov z pridelenia
nových prepojovacích vedení,
r) pripravuje podklady pre rozhodovanie predsedu o udelení výnimky z povinnosti
prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie
vedenia,
s) podľa pokynov riaditeľa odboru organizácie trhu a regulačnej politiky poskytuje
súčinnosť Inštitútu energetických a regulačných analýz.
4. Inštitút energetických a regulačných analýz je v zmysle článku 4 ods. 5 tohto služobného
predpisu špecializovaný útvar úradu. Je nezávislý analytický útvar úradu, ktorý zodpovedá
za zber a analýzu dát o trhu s energiami, strategické analytické poradenstvo v oblasti
regulácie v sieťových odvetviach, hodnotenia a prípravy regulačných politík.
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5. Inštitút energetických a regulačných analýz najmä:
a) zbiera a verifikuje dáta o energetickom trhu a spracúva ich vo forme logicky
štruktúrovanej databázy,
b) vypracúva analýzy regulačných politík v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva,
tepelnej energetiky, vodárenstva a obnoviteľných zdrojov energie, kvantifikuje
vplyvy navrhnutých opatrení, vypracúva prognózy príjmov a výdavkov subjektov
podnikajúcich v sieťových odvetviach, cien, či iných veličín, analyzuje, zhromažďuje
a prepája dáta na ich ďalšie analytické spracovanie, analyzuje koncentráciu trhu
s energiami, intenzitu hospodárskej súťaže, efektívnosť podpory OZE a KVET
a dopady vymenovaných politík na odberateľov, vrátane analýzy tém ochrany
zraniteľných odberateľov a energetickej chudoby,
c) monitoruje a analyzuje
1. trh s elektrinou a trh s plynom, zverejňuje výsledky monitoringu na webovom sídle
úradu,
2. regulačné metódy uplatňované v členských štátoch EÚ a nečlenských štátoch EÚ
a porovnáva ich s regulačnými metódami uplatňovanými v SR,
d) spolupracuje na príprave verejných politík, vrátane revízie výdavkov na energetiku,
s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR, prípadne
Ministerstvom životného prostredia SR,
e) spolupracuje s inými analytickými inštitútmi vo verejnej správe, ale aj
medzinárodnými inštitúciami na prierezových témach, týkajúcich sa regulácie
v sieťových odvetviach,
f) vypracúva, monitoruje, kontroluje a vyhodnocuje plnenie regulačnej politiky,
g) vykonáva publikačnú činnosť a v primeranom rozsahu zverejňuje analýzy, s cieľom
zvyšovať transparentnosť trhu s energiami a prispievať k zvýšeniu kvality verejnej
odbornej diskusie.
6. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky vykonáva svoju činnosť aj na detašovanom
pracovisku v Martine, ul. Pavla Mudroňa 45.
7. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky vykonáva ďalšie úlohy súvisiace
s pôsobnosťou odboru.
8. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu
úradu.“
5. V čl. 31 ods. 3 sa dopĺňa písm. d), ktoré znie:
„d) ukladá pokuty na prvom stupni správneho konania za porušenie § 24 ods. 5 písm. b),
§ 14 ods. 7, § 14 ods. 17 a § 29 ods. 1 písm. i) až k) a p) zákona o regulácii v pôsobnosti
odboru.“
6. Schéma organizačného členenia úradu tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
7. Zoznam zaužívaných skratiek úradu tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.
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Čl. II
Konania začaté a právoplatne neukončené, v ktorých pôsobnosť vykonával odbor
regulácie elektroenergetiky podľa organizačného poriadku účinného do 31. januára 2022
sa dokončia podľa organizačného poriadku účinného do 31. januára 2022.

Čl. III
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

V Bratislave 28. januára 2022

Andrej Juris
predseda a generálny tajomník
služobného úradu
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príloha č. 1
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Schéma organizačného členenia úradu od 01.02.2022
príloha č. 1 k dodatku č. 6 SP č. 02/2021

predseda
a generálny tajomník
služobného úradu

Regulačná
rada

podpredseda

oddelenie
právnych služieb

podpredseda

odbor
kontroly

odbor regulácie
elektroenergetiky

odbor legislatívy
a právnej agendy
oddelenie
oprávnení

odbor OZE a KVET

referát pre
druhostupňové
konania

kancelária úradu

kancelária predsedu
osobný úrad
odbor ekonomiky,
informatiky a správy

odbor ochrany
spotrebiteľa

odbor
medzinárodných
vzťahov

odbor regulácie
tepelnej energetiky

projektové
oddelenie

odbor regulácie
vodárenstva
odbor regulácie
plynárenstva a obchodu
s elektrinou a plynom

útvar
vnútorného auditu

oddel eni e obchodu
s el ektri nou
a pl ynom

odbor organizácie trhu
a regulačnej politiky

oddelenie
organizácie trhu

Inštitút
energetických a
regulačných analýz
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príloha č. 2

Zoznam zaužívaných skratiek úradu
ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
RR - Regulačná rada
GTSÚ - generálny tajomník služobného úradu
PoP - podpredseda úradu + iniciálky
GRS - generálny riaditeľ sekcie
RO - riaditeľ odboru
VO - vedúci oddelenia
PVÚ - porada vedenia úradu
KÚ - kancelária úradu
RKÚ - riaditeľ kancelárie úradu
KP - kancelária predsedu
RKP - riaditeľ kancelárie predsedu
OEIaS - odbor ekonomiky, informatiky a správy
OMV - odbor medzinárodných vzťahov
PO – projektové oddelenie
OÚ - osobný úrad
ÚVA - útvar vnútorného auditu
ORPaOEP - odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom
ORPaOEP - OOEP - odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom - oddelenie
obchodu s elektrinou a plynom
ORTE - odbor regulácie tepelnej energetiky
ORV - odbor regulácie vodárenstva
OOS - odbor ochrany spotrebiteľa
OOTaRP - odbor organizácie trhu a regulačnej politiky
OOT - oddelenie organizácie trhu
IERA - Inštitút energetických a regulačných analýz
OK - odbor kontroly
OLaPA - odbor legislatívy a právnej agendy
OLaPA - OPS - odbor legislatívy a právnej agendy - oddelenie právnych služieb
OLaPA - OOP - odbor legislatívy a právnej agendy - oddelenie oprávnení
RDK - referát pre druhostupňové konania
ORE - odbor regulácie elektroenergetiky
OOZEaKVET - odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla
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