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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. januára 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 426/2010 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o výke odvodu z dodanej elektriny koncovým odberate¾om
a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraïovanie jadrových zariadení
a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 4 a 5 zákona è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
(zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 426/2010
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výke odvodu z dodanej elektriny koncovým odberate¾om a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení
takto:
1. V § 1 písm. a) sa slová jadrového fondu nahrádzajú slovami Národného jadrového fondu na vyraïo-

vanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
2. V § 2 ods. 1 sa slová na úèet Národného jadrového
fondu na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi (ïalej len jadrový fond) nahrádzajú slovami
na príjmový rozpoètový úèet kapitoly Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
3. Slová na úèet jadrového fondu sa v celom texte
nariadenia vlády nahrádzajú slovami na príjmový rozpoètový úèet kapitoly ministerstva.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. februára 2013.

Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 87/1995 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1,
§ 449 ods. 2, § 517 ods. 2, § 53b ods. 1 a § 687 ods. 2
Obèianskeho zákonníka nariaïuje:

2. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10c

Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 87/1995
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obèianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 586/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 281/2010 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:

Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. februára 2013
Ak záväzkový vzah vznikol pred 1. februárom 2013,
výka úrokov z omekania sa riadi pod¾a predpisov
úèinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omekania po
31. januári 2013..
3. V prílohe è. 2 sa vypúa prvý bod.

1. § 3 znie:

Súèasne sa zruuje oznaèenie druhého bodu.

§ 3
Výka úrokov z omekania je o pä percentuálnych
bodov vyia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky2) platná k prvému dòu omekania
s plnením peòaného dlhu..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. februára 2013.

Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

§2

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 369 ods. 2
a § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona
è. 9/2013 Z. z. (ïalej len zákon) nariaïuje:
§1

Výka pauálnej náhrady nákladov
spojených s uplatnením poh¾adávky
(k § 369c ods. 1 zákona)
Výka pauálnej náhrady nákladov spojených
s uplatnením poh¾adávky pod¾a § 369c ods. 1 zákona je
40 eur jednorazovo bez oh¾adu na dåku omekania.

Sadzba úrokov z omekania
(k § 369 ods. 2 zákona)

§3
(1) Sadzba úrokov z omekania sa rovná základnej
úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej
k prvému dòu omekania s plnením peòaného záväzku zvýenej o devä percentuálnych bodov; takto urèená sadzba úrokov z omekania platí poèas celej doby
omekania s plnením peòaného záväzku.
(2) Namiesto úrokov z omekania pod¾a sadzby urèenej pod¾a odseku 1 môe verite¾ poadova úroky
z omekania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dòu prísluného kalendárneho polroka omekania
zvýenej o osem percentuálnych bodov; takto urèená
sadzba úrokov z omekania sa pouije poèas celého
tohto kalendárneho polroka omekania.
(3) Ak verite¾ poaduje úroky z omekania urèené
pod¾a odseku 2, pouije sa tento spôsob urèenia úrokov
z omekania poèas celej doby omekania.

Prechodné ustanovenie
Ak záväzkový vzah vznikol pred 1. februárom 2013,
výka úrokov z omekania sa riadi pod¾a predpisov
obèianskeho práva úèinných k 31. januáru 2013 aj za
dobu omekania po 31. januári 2013.2)
§4
Závereèné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§5
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. februára 2013.

Robert Fico v. r.

1

) § 17 ods. 1 zákona è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 21/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám
v obchodných transakciách (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 48, 23. 2. 2011).
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VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 634/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpeènosti)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 19
ods. 13, § 20 ods. 4, § 25, § 27 ods. 5, § 40 ods. 5, § 54
ods. 4, § 56 ods. 8, § 58 ods. 2, § 71 ods. 7 a § 93 ods. 6
zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti)
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti)
sa mení a dopåòa takto:
1. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Odborná príprava
(1) Odborná príprava na skúku odbornej spôsobilosti (ïalej len skúka) typu S sa vykonáva v tomto
rozsahu:
a) základy právneho poriadku
Slovenskej republiky
1 hodina,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna
úprava ¾udských práv a slobôd
2 hodiny,
c) veobecne záväzné právne predpisy
týkajúce sa poskytovania sluieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti
14 hodín,
d) základy trestného práva
8 hodín,
e) základy kriminalistiky
6 hodín,
f) zákon o priestupkoch
3 hodiny,
g) zákon o Policajnom zbore, zákon
o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii
a zákon o Slovenskej informaènej slube
6 hodín,
h) teória taktiky a techniky vykonávania
zásahov a rieenie krízových situácií
8 hodín,
i) praktický výcvik taktiky a techniky
vykonávania zásahov a rieenie krízových
situácií
12 hodín,
j) poskytovanie prvej pomoci
8 hodín,
k) poiarna príprava
5 hodín,

l) veobecne záväzné právne predpisy
týkajúce sa ochrany osobných údajov

5 hodín.

(2) Odborná príprava na skúku typu P sa vykonáva
v tomto rozsahu:
a) základy právneho poriadku
Slovenskej republiky
5 hodín,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna
úprava ¾udských práv a slobôd
4 hodiny,
c) veobecne záväzné právne predpisy
týkajúce sa poskytovania
sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti 15 hodín,
d) základy trestného práva
8 hodín,
e) základy kriminalistiky a kriminológie
6 hodín,
f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,
g) zákon o Policajnom zbore, zákon
o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii
a zákon o Slovenskej informaènej slube 10 hodín,
h) teória taktiky a techniky vykonávania
zásahov a rieenie krízových situácií
8 hodín,
i) praktický výcvik taktiky a techniky
vykonávania zásahov a rieenie krízových
situácií
12 hodín,
j) poskytovanie prvej pomoci
8 hodín,
k) poiarna príprava
5 hodín,
l) manament (starostlivos o zákazníka,
komunikácia, základné
pracovnoprávne vzahy)
6 hodín,
m) veobecne záväzné právne predpisy
týkajúce sa ochrany osobných údajov
5 hodín.
(3) Odborná príprava na skúku typu CIT sa vykonáva v tomto rozsahu:
a) základy právneho poriadk
Slovenskej republiky
5 hodín,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna
úprava ¾udských práv a slobôd
4 hodiny,
c) veobecne záväzné právne predpisy
týkajúce sa poskytovania sluieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti
25 hodín,
d) základy trestného práva
15 hodín,
e) základy kriminalistiky a kriminológie
10 hodín,
f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,
g) zákon o Policajnom zbore, zákon
o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii
a zákon o Slovenskej informaènej slube 10 hodín,
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h) teória taktiky a techniky vykonávania
zásahov a rieenie krízových situácií
15 hodín,
i) praktický výcvik taktiky a techniky
vykonávania zásahov a rieenie
krízových situácií
30 hodín,
j) poskytovanie prvej pomoci
9 hodín,
k) poiarna príprava
5 hodín,
l) manament (Zákonník práce, Obchodný
zákonník, Obèiansky zákonník)
15 hodín,
m) základy sebaobrany
20 hodín,
n) uplatòovanie oprávnení zamestnanca
bezpeènostnej sluby v praxi
14 hodín,
o) veobecne záväzné právne predpisy
týkajúce sa ochrany osobných údajov
5 hodín,
p) predpisy týkajúce sa profesionálnej
cezhraniènej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou medzi èlenskými tátmi
eurozóny a ich uplatnenie v praxi
78 hodín.
(4) Vyuèovacia hodina pod¾a odsekov 1 a 3 trvá 45 minút. Pri prednáke mono spoji dve vyuèovacie hodiny.
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7. V § 9 ods. 2 sa slovo absolventa nahrádza slovom
uchádzaèa.
8. § 11 znie:
§ 11
Vzory iadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby a licencie na prevádzkovanie
technickej sluby na ochranu majetku a osoby (ïalej
len technická sluba) sú uvedené v prílohe è. 3..
9. V § 13 sa slová è. 4 a 13 nahrádzajú slovami è. 4
a 13a.
10. V § 16 ods. 2 sa za slová oznaèenie S vkladá èiarka a slová identifikaèný preukaz na výkon profesionálnej cezhraniènej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou má oznaèenie CIT.
11. § 19 vrátane nadpisu znie:

(5) Odbornú prípravu mono vykonáva v skupine
s poètom najviac 30 úèastníkov, okrem odbornej prípravy z poskytovania prvej pomoci, ktorá sa vykonáva
v skupine s poètom najviac 15 úèastníkov. Odborná
príprava na skúky typu S, P a CIT sa vykonáva samostatne. O absolvovaní odbornej prípravy osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ïalej len akreditovaná osoba") vydá úèastníkovi
osvedèenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje
a) obchodné meno akreditovanej osoby, èíslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia úèastníka,
c) termín konania odbornej prípravy,
d) podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie
odbornej prípravy a odtlaèok peèiatky akreditovanej
osoby..

(1) Prevádzkovate¾ stránej sluby v evidencii sluieb
vedie
a) dátum sluby, druh sluby v èlenení pod¾a § 3 zákona,
èasové vymedzenie sluby (hodina, minúty od  do),
b) miesto výkonu sluby (adresa chráneného objektu,
chránenej osoby, stráneho stanoviska, miesto zdriavania sa chránenej osoby),
c) priezvisko, meno, titul a èíslo identifikaèného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany.

2. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Pred zaèatím skúky skúobná komisia overí totonos úèastníka, ktorý absolvoval odbornú prípravu
alebo osoby uvedenej v § 19 ods. 5 zákona (ïalej len
uchádzaè), absolvovanie odbornej prípravy alebo splnenie podmienok pod¾a § 19 ods. 5 zákona uchádzaèom a pouèí ho o spôsobe vykonania skúky..

12. V § 24 ods. 1 sa slová a) a e) nahrádzajú slovami a) a f).

3. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Písomný test na skúku typu CIT obsahuje 36
otázok s tromi odpoveïami, z ktorých len jedna je
správna..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
4. V § 6 ods. 5 sa za slová typu P vkladajú slová
a CIT.

§ 19
Evidencia sluieb

(2) Prevádzkovate¾ stránej sluby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej
es hodín pred zaèatím výkonu sluby. Ak dôjde
k zmene údajov uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu
vyznaèí ihneï po tom, èo zmena nastala, tak aby pôvodné údaje zostali èitate¾né..

13. V § 24 ods. 2 sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. g).
14. V § 24 ods. 3 sa slová písm. g) nahrádzajú slovami písm. h).
15. V § 24 ods. 4 sa slová písm. h) nahrádzajú slovami písm. i).
16. V § 24 ods. 5 sa slová písm. i) nahrádzajú slovami písm. j).

5. V § 8 ods. 1 sa slová Absolvent skúky nahrádzajú slovom Uchádzaè.

17. V § 24 ods. 6 sa slová písm. j) a n) nahrádzajú
slovami písm. k) a o) a slová písm. j) zákona sa nahrádzajú slovami písm. k) zákona.

6. V § 8 ods. 2 sa slovo absolventovi nahrádza slovom uchádzaèovi.

18. V § 24 ods. 7 sa slová písm. o) nahrádzajú slovami písm. p).
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19. V § 24 ods. 8 sa slová písm. p) nahrádzajú slovami písm. q).
20. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èiastka 6

§ 24a
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. februára 2013
Odborná príprava zaèatá pred 1. februárom 2013 sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 31. januára 2013..
21. Príloha è. 2 sa dopåòa vyobrazením vzoru preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT.

Vzor preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT  predná strana

Vzor preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT  zadná strana

Preukaz odbornej spôsobilosti je tlaèivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm..
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22. Príloha è. 3 znie:

Príloha è. 3
k vyhláke è. 634/2005 Z. z.

Žiadosť o udelenie licencie na
prevádzkovanie strážnej služby,
detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, vlastnej ochrany alebo
technickej služby

Krajské riaditeľstvo

Číslo:

Fyzická
osoba*
Právnická
osoba*

I. časť - ÚDAJE O POŽADOVANOM PREDMETE ČINNOSTI
*

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
strážna služba *
a

b

c

d

detektívna služba
e

f

g

h

i

*

strážna služba *
b

c

d

b

c

d

e

detektívna služba
e

f

g

h

*

f

*

a

b

c

d

e

f *

i

*

a

b

c

d

*

e

odborná príprava a poradenstvo *
f

*

a

b

c

d

e

f *

*

TECHNICKÁ SLUŽBA
projektovanie

odborná príprava a poradenstvo *

*

VLASTNÁ OCHRANA

a

a

*

montáž

*

údržba

*

revízia

*

oprava

II. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Obchodné meno

IČO

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)
Priezvisko
Meno
Miesto narodenia

Dátum narodenia

Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Adresa pobytu
Súpisné / orientačné číslo

Ulica
Obec

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ

Štát

IV. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)
Právna forma
Sídlo
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

Ulica

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby
Súpisné / orientačné číslo

Obec

* Nehodiace sa prečiarknite.

PSČ / ZIP kód

Štát

*
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V. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)
Priezvisko
Meno
Miesto narodenia

Dátum narodenia

Èiastka 6

Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania
2. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania
3. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania

VI. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)
prokurista

*

zodpovedný zástupca
Priezvisko

*

Miesto narodenia

vedúci organizačnej zložky podniku

*

vedúci podniku zahraničnej osoby
Meno

*

splnomocnenec prevádzkovateľa

*

zodpovedný vedúci
Rodné číslo

*

Titul

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

prokurista

*

2. osoba
vedúci organizačnej zložky podniku

*

splnomocnenec prevádzkovateľa

*

zodpovedný zástupca

*

vedúci podniku zahraničnej osoby

*

zodpovedný vedúci

*

Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)
Obec
* Nehodiace sa prečiarknite.

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP kód

Štát
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VII. časť - ĎALŠIE ÚDAJE
Miesto prevádzky
Miesta ďalších prevádzok
Prehľad iných podnikateľských činností

VIII. PRÍLOHY
Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť *

Počet listov

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu P

Počet listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie *

Počet listov

Lekársky posudok *

Počet listov

Doklad o pridelení IČO *

Počet listov

Výpis z obchodného registra *

Počet listov

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra *

Počet listov

Doklad o zaplatení správneho poplatku *

Počet listov

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby *

Počet listov

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku
alebo iného vonkajšieho označenia *

Počet listov

Iné prílohy *

Počet listov
Počet listov spolu

IX. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA
Ulica
Obec
Štát

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP Kód

Telefón
Fax
E-mail

X. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych
alebo neúplných údajov.

Dátum vyplnenia žiadosti
Dátum prijatia žiadosti

* Nehodiace sa prečiarknite.

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa
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Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

Číslo:

Èiastka 6

Žiadosť o udelenie licencie na
prevádzkovanie profesionálnej
cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou

Fyzická
osoba*
Právnická
osoba*

I. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Obchodné meno

IČO

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

II. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)
Priezvisko
Meno
Miesto narodenia

Dátum narodenia

Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Adresa pobytu
Súpisné / orientačné číslo

Ulica
Obec

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ

Štát

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)
Právna forma
Sídlo
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

Ulica

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby
Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

IV. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)
Priezvisko
Meno
Titul
Miesto narodenia

Dátum narodenia

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)
Obec
Spôsob konania

* Nehodiace sa prečiarknite.

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP kód

Štát
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2. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania
3. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania

V. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)
prokurista

*

zodpovedný zástupca *
Priezvisko

vedúci organizačnej zložky podniku

*

vedúci podniku zahraničnej osoby
Meno

*

Miesto narodenia

splnomocnenec prevádzkovateľa
Titul

Dátum narodenia

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

prokurista

*

zodpovedný zástupca *
Priezvisko

2. osoba
vedúci organizačnej zložky podniku
vedúci podniku zahraničnej osoby
Meno

Miesto narodenia

Dátum narodenia

*

Štát

splnomocnenec prevádzkovateľa

*
Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)
Obec

VI. časť - ĎALŠIE ÚDAJE
Miesto prevádzky
Miesta ďalších prevádzok
Prehľad iných podnikateľských činností
* Nehodiace sa prečiarknite.

*

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP kód

Štát

*
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VII. PRÍLOHY
Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť *

Počet listov

Lekársky posudok *

Počet listov

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu CIT

Počet listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie *

Počet listov

Doklad o pridelení IČO *

Počet listov

Výpis z obchodného registra *

Počet listov

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra *

Počet listov

Doklad o zaplatení správneho poplatku *

Počet listov

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby *

Počet listov

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku
alebo iného vonkajšieho označenia *

Počet listov

Osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonával
prepravu peňažnej hotovosti *

Počet listov

Doklad preukazujúci uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu *

Počet listov

Doklad preukazujúci, že vozidlo určené na prepravu bankoviek alebo mincí
spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise *

Počet listov

Doklad preukazujúci držbu vozidla určeného na prepravu bankoviek alebo mincí *
Iné prílohy *

Počet listov
Počet listov spolu

VIII. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA
Ulica
Obec
Štát

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP Kód

Telefón
Fax
E-mail

IX. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych
alebo neúplných údajov.

Dátum vyplnenia žiadosti

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum prijatia žiadosti

* Nehodiace sa prečiarknite.

“.
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23. Za prílohu è. 13 sa vkladá príloha è. 13a, ktorá
znie:

Príloha è. 13a
k vyhláke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie  predná strana

CEZHRANIÿNÁ LICENCIA CIT
EURÓPSKA ÚNIA

SK

(1)

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

LICENCIA þ. ......................
na profesionálnu cezhraniþnú prepravu eurovej hotovosti

Táto licencia oprávĖuje (2) ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
prevádzkovaĢ profesionálnu cezhraniþnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou v rámci
jázd alebo þastí jázd vykonávaných na území Únie, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) þ. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraniþnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi þlenskými štátmi eurozóny(3) a nariadení Rady
(EÚ) þ. ........../2011 z ............... o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) þ. 1214/2011(4) a v súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.
Osobitné
poznámky:

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Táto licencia je platná na obdobie piatich rokov od ..................................

do ...................................

Vydaná v ..................................................................................., dĖa ..................................................

.................................................................. (5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Rozlišovacie znaky þlenských štátov: (BE) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) ýeská republika, (DK) Dánsko, (DE) Nemecko,
(EE) Estónsko, (IE) Írsko, (EL) Grécko, (ES) Španielsko, (FR) Francúzsko, (IT) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko,
(LT) Litva, (LU) Luxembursko, (HU) Maćarsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (AT) Rakúsko, (PL) PoĐsko, (PT) Portugalsko,
(RO) Rumunsko, (SI) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FI) Fínsko, (SE) Švédsko, (UK) Spojené kráĐovstvo
Názov alebo obchodný názov a úplná adresa spoloþnosti prepravy peĖažnej hotovosti.
Ú. v. EÚ 316, 29. 11. 2011, s. 1.
ZatiaĐ neuverejnené v úradnom vestníku.
Podpis a odtlaþok peþiatky udeĐujúceho orgánu.
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Vzor licencie  zadná strana

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Táto licencia sa vydáva podĐa nariadenia (EÚ) þ. 1214/2011.
DržiteĐa oprávĖuje prevádzkovaĢ profesionálnu cezhraniþnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou, ako sa de¿nuje v nariadení (EÚ) þ. 1214/2011, v rámci jázd alebo þastí jázd
vykonávaných na území þlenských štátov, na ktoré sa vzĢahuje nariadenie (EÚ) þ. 1214/2011,
za podmienok stanovených v tejto licencii.
Táto licencia je platná iba na meno držiteĐa a je neprenosná.
Originál tejto licencie musí uchovaĢ spoloþnosĢ prepravy peĖažnej hotovosti.
Overená kópia tejto licencie sa musí nachádzaĢ vo vozidle prepravy peĖažnej hotovosti.
Originál alebo overená kópia tejto licencie sa musí predložiĢ na žiadosĢ akéhokoĐvek oprávneného kontrolóra.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) þ. 1214/2011, musí držiteĐ dodržiavaĢ
zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné na území každého þlenského štátu,
najmä v súvislosti s prepravou a premávkou.

———————

.
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24. Príloha è. 14 znie:

Príloha è. 14
k vyhláke è. 634/2005 Z. z.

Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok ......................
Počet zamestnancov

Stav k 31.12.

Najnižší stav v
roku

Najvyšší stav v
roku

Osoby s POS* Osoby bez POS*

Spolu
Fyzická ochrana
Pátranie
Poradenstvo
Odborná príprava
Strelná zbraň
Fyz. ochrana
Počet zmlúv v roku
Počet zmlúv k 31.12.
Použitie strelnej zbrane
pri výkone služby

Pátranie

Poradenstvo

Odbor. príprava

uzavretých
ukončených
platných
zamestnancom
proti zamestnancom

Usmrtenie pri výkone
služby

zamestnancom

Zranenie pri výkone
služby spôsobené

zamestnancom

Počet trestných činov
zamestnancami

zistených

Počet priestupkov
zamestnancami

zistených

zamestnanca
zamestnancovi
spáchaných
spáchaných

Obmedzenie osobnej slobody zamestnancami
Použitie VBP* zamestnancami
Predvedenie osôb na strážne stanovisko
Počet objektov napojených na prevádzkovaný PS
Obmedzenie osobnej slobody pri prevádzkovaní PS

Údaje, ktoré uvedú iba akreditované osoby
Počet kurzov odbornej prípravy
Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú príprauy
Počet osôb, ktoré sa
zúčastnili skúšky
odbornej spôsobilosti

spolu
nevyhoveli
prvá opravná skúška

druhá opravná skúška
Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale skúšky sa nezúčastnili u tej istej akreditovanej
osoby
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti, ale odbornú prípravu absolvovali u inej
akreditovanej osoby

* POS - preukaz odbornej spôsobilosti, VBP - vecný bezpečnostný prostriedok, PS - poplachový systém

.
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25. Príloha è. 15 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:

d) Vzor identifikaèného preukazu CIT
I D E N T I F I K A Č N Ý P R E U K A Z č . C 0000
OBCHODNÝ NÁZOV PREVÁDZKOVATEĽA

ADRESA
DRUH SLUŽBY

ČÍSLO LICENCIE

PRIEZVISKO

MENO
DÁTUM VYSTAVENIA
ODTLAČOK PEČIATKY A PODPIS

.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. februára 2013.

Robert Kaliòák v. r.
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23
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. januára 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov
a nedoplatkov, o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného
a o vzore roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona è. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov po
dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom
zúètovaní poistného a o vzore roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. g) sa vypúa piaty bod.
Doterají iesty a ôsmy bod sa oznaèuje ako piaty a
siedmy bod.
2. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
§ 1a
(1) Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva
výkazom preddavkov na poistné (ïalej len výkaz), a to
v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(2) Výkaz zamestnávate¾a sa zasiela zdravotnej poisovni do troch dní odo dòa splatnosti preddavkov na
poistné.
(3) Vzor výkazu zamestnávate¾a v listinnej podobe je
uvedený v prílohe è. 1.

(7) Vzor výkazu platite¾a dividend v elektronickej podobe je uvedený v prílohe è. 5..
3. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Platba bezhotovostným prevodom z úètu platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ïalej len
platite¾ dividend) sa oznaèuje
a) variabilným symbolom urèeným zdravotnou poisovòou; ak platite¾ dividend nemá urèený variabilný
symbol, platba sa oznaèuje jeho identifikaèným èíslom (IÈO) doplneným dvomi nulami sprava,
b) pecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo
88MMRRRR, kde RRRR oznaèuje prísluný rok, MM
oznaèuje prísluný mesiac a 88 oznaèuje, e ide
o platite¾a dividend..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
4. V § 3 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak ide o platite¾a dividend, oznaèuje
sa platba potovou poukákou pod¾a odseku 2..
5. V § 3 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o platite¾a dividend, uvedie sa obchodné meno a sídlo platite¾a dividend..
6. V § 5 ods. 14 sa slová prílohe è. 1 nahrádzajú slovami prílohe è. 6.
7. V § 7 sa slová prílohe è. 2 nahrádzajú slovami
prílohe è. 7.
8. V § 8 ods. 2 sa slová prílohe è. 3 nahrádzajú slovami prílohe è. 8.
9. V § 12 ods. 3 sa slová prílohe è. 4 nahrádzajú slovami prílohe è. 9.
10. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

(4) Vzor výkazu samostatne zárobkovo èinnej osoby
v listinnej podobe je uvedený v prílohe è. 2.

§ 15a

(5) Vzor výkazu platite¾a dividend v listinnej podobe
je uvedený v prílohe è. 3.

Prílohy è. 1 a 5 sa prvýkrát pouijú v mesiaci február
2013 za mesiac január 2013..

(6) Vzor výkazu zamestnávate¾a v elektronickej podobe je uvedený v prílohe è. 4.

11. Pred prílohu è. 1 sa vkladajú prílohy è. 1 a 5, ktoré znejú:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
VÝKAZ ZAMESTNÁVATEĽA V LISTINNEJ PODOBE
podľa § 20 ods. 1 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Interné údaje
zdravotnej poisťovne

Názov a logo zdravotnej poisťovne

Kód zdravotnej poisťovne
Číslo platiteľa
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNÁVATEĽA (ďalej len „preddavok“)
(druh výkazu) (N, O, A)
Za obdobie

Deň určený na výplatu príjmov

ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Meno a priezvisko
Názov

Právna
forma

Rodné číslo

Sídlo

Číslo povolenia na pobyt

DIČ

Obec

IČO

Ulica

Súpisné číslo

Orientačné číslo

PSČ

Štát

ÚDAJE O PREDDAVKOCH
1.

Počet prihlásených zamestnancov v zdravotnej poisťovni

1A.

Počet všetkých zamestnancov

Poistenci bez zdravotného postihnutia
2.

Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok

3.

Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok

4.

Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách

5.

Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v eurách

6.

Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnávateľa podľa zoznamu zamestnancov

%

7.

Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnancov podľa zoznamu zamestnancov

%

8.

Celková suma preddavku (r. 6 + r. 7)

Poistenci so zdravotným postihnutím
9.

Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok

10.

Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok

11.

Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách

12.

Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v eurách

13.

Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnávateľa podľa zoznamu zamestnancov

%

14.

Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnancov podľa zoznamu zamestnancov

%

15.

Celková suma preddavku (r. 13 + r. 14)

16.

Preddavok spolu v eurách: (r. 8 + r. 15)

Vyplnil
Telefón
Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky
Por.
čís.

Rodné číslo
poistenca

Počet dní

Celková
výška
príjmu

Vymeriavací
základ

Fax

E-mail

Sadzba preddavku v %
Zamestnávateľ

Zamestnanec

Suma preddavku
v eurách
ZamestZamestnávateľ
nanec

Preddavok
spolu

1.
2.

Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného

Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne

Dátum

Dátum prevzatia

Èiastka 6
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Text polí
Kód zdravotnej poisťovne
Číslo platiteľa
Druh výkazu
Za obdobie
Deň určený na výplatu príjmov
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
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Vysvetlivky k výkazu zamestnávateľa
Vysvetlivky:
Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne „2x“ doplnený o kód pobočky, v ktorej
je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa „00“
IČO doplnené dvomi nulami vzadu alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou
Vypĺňa sa príslušné písmeno vo štvorčeku:
N = nový (prvotný výkaz), ktorý podáva platiteľ poistného v riadnom vykazovacom termíne
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz
A = aditívny (rozdielový) – je výkaz, ktorým sa vykazuje rozdiel v údajoch oproti novému
výkazu
Vypĺňa sa obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá, v tvare: 200801 (RRRRMM)
Uvádza sa číslo dňa v mesiaci

Meno a priezvisko
Názov
Právna forma
Rodné číslo
Číslo povolenia na pobyt
DIČ
IČO
Sídlo

Zamestnávateľ – za fyzickú osobu sa uvádza meno, priezvisko a názov uvedený v doklade,
na základe ktorého vykonáva svoju činnosť
Zamestnávateľ – za právnickú osobu sa uvádza názov podľa výpisu z Obchodného registra
alebo iného registra
Právna forma zamestnávateľa: FO – fyzická osoba; PO – právnická osoba
Uvádza sa rodné číslo podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu
Uvádza sa číslo podľa povolenia na prechodný pobyt cudzincov
Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo
Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) – osemmiestne číslo. Ak má IČO
menej ako osem znakov, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ podľa sídla alebo miesta
podnikania podľa výpisu z Obchodného registra alebo podľa iného registra a štát

ÚDAJE O PREDDAVKOCH
1.

Počet prihlásených zamestnancov

1A.

Počet všetkých zamestnancov

Poistenci bez zdravotného postihnutia
Počet zamestnancov, za ktorých sa platí
2.
preddavok
3.
4.
5.
6.
7.

Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí
preddavok
Celkový príjem, ktorý je predmetom
výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách
Vymeriavací základ podľa § 13 zákona
v eurách
Sadzba v % /Preddavok za
zamestnávateľa
Sadzba v % /Preddavok za zamestnancov

8.
Celková suma preddavku v eurách
Poistenci so zdravotným postihnutím
9.

Počet zamestnancov, za ktorých sa platí
preddavok

10.

Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí
preddavok

11.
12.
13.
14.

Celkový príjem, ktorý je predmetom
výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách
Vymeriavací základ podľa § 13 v eurách
Sadzba v % /Preddavok za
zamestnávateľa
Sadzba v % /Preddavok za zamestnancov

Uvádza sa celkový počet zamestnancov prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni
spĺňajúcich štatút zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona (aj zamestnancov podľa § 11 ods.
7 písm. m) a s) zákona)
Uvádza sa celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých zdravotných poisťovniach
spĺňajúcich štatút zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona (aj zamestnancov podľa § 11 ods.
7 písm. m) a s) zákona); údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší
ako 3
Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa
vypočítava a platí preddavok, len ak je výška preddavku vyššia ako nula
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za
zamestnanca na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa
dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona)
Uvádza sa úhrn celých príjmov (v eurách) zamestnancov, za ktorých je vypočítaný
preddavok (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona)
Uvádza sa vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a ods. 6 až 8 zákona
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnávateľa
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnanca bez zdravotného
postihnutia
Uvádza sa súčet riadkov 6 + 7
Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa
vypočítava a platí preddavok, len ak je výška preddavku vyššia ako nula
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za
zamestnanca na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa
dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona)
Uvádza sa úhrn celých príjmov (v eurách) zamestnancov, za ktorých je vypočítaný
preddavok (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona)
Uvádza sa vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnávateľa
Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnanca so zdravotným
postihnutím
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Celková suma preddavku v eurách
Preddavok spolu v eurách
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Uvádza sa súčet riadkov 13 + 14
Uvádza sa súčet riadkov 8 + 15
Uvádza sa čitateľne meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo
Vyplnil, Telefón, Fax, e-mail
telefónu, číslo faxu a emailová adresa
Zoznam zamestnancov, vymeriavacie základy a preddavky
Poradové číslo
Vypĺňa sa poradové číslo
Rodné číslo
Uvádza sa rodné číslo zamestnanca
Počet dní
Uvádza sa počet kalendárnych dní, za ktoré sa za zamestnanca platí preddavok
Uvádza sa celkový príjem zamestnanca (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona), na vyplatenie ktorého
Celková výška príjmu
vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona (za
zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací základ).
Vymeriavací základ
Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského, uvádza sa
skutočný vymeriavací základ
Vypĺňa sa v percentách samostatne za zamestnávateľa a zamestnanca v členení podľa
Sadzba preddavku v %
zdravotného postihnutia
Suma preddavku v eurách
Uvádza sa suma preddavku v eurách: za zamestnávateľa a za zamestnanca
Preddavok spolu
Uvádza sa súčet preddavku zamestnávateľa a zamestnanca
Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného,
dátum

Výkaz podpísaný poverenou osobou zamestnávateľa sa dopĺňa odtlačkom pečiatky
zamestnávateľa a dátumom
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
VÝKAZ SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY V LISTINNEJ PODOBE
podľa § 20 ods. 2 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Interné údaje
zdravotnej poisťovne

Názov a logo zdravotnej poisťovne

Kód zdravotnej poisťovne
Číslo platiteľa
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY
(ďalej len „preddavok“)
(druh výkazu) (N,O)
Za obdobie
od:
do:
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
1.
Meno:
2.
Dátum narodenia:
3.
4.
5.
6.

Rodné číslo

Miesto
Obec:
trvalého
Ulica:
pobytu
Miesto
Obec:
prechodného
Ulica:
pobytu
E-mail:
Telefón:
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky:

Platnosť zmeny

Priezvisko:
Iné identifikačné číslo
(BIČ):
PSČ:
Číslo:

Štát:

PSČ:
Číslo:

Štát:

Predčíslie účtu:

9.

Fax:
Číslo účtu:

DIČ:

Kód banky:

Dátum zmeny

ÚDAJE O PREDDAVKOCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IČO:

Preddavky na poistné na obdobie od 1.1. do 31.12.
(§ 20 ods. 2 zákona)

Základ dane
Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta
Poistné na verejné zdravotné poistenie
Poistné na sociálne poistenie
Počet mesiacov prevádzkovania činnosti
Koeficient podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona
Sadzba poistného
Vypočítaný preddavok na poistné v eurách ([(položka 1–2+3+4)/položka
5/položka 6 x položka 7]/100)
Upravený preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona

Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného

Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne

Dátum

Dátum prevzatia
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Text polí
Kód zdravotnej poisťovne
Číslo platiteľa
Druh výkazu
Za obdobie
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Meno a priezvisko

Zbierka zákonov è. 23/2013

Vysvetlivky k výkazu samostatne zárobkovo činnej osoby
Vysvetlivky:
Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne „2x“ doplnený o kód pobočky, v ktorej
je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa „00“
IČO doplnené dvomi nulami vzadu alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou
Vypĺňa sa príslušné písmeno vo štvorčeku:
N = nový (prvotný výkaz)
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz
Vypĺňa sa obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá

Dátum narodenia
Rodné číslo
BIČ
IČO
DIČ
Miesto trvalého pobytu
Miesto prechodného pobytu
E-mail
Telefón
Fax
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
Predčíslie účtu
Číslo účtu
Kód banky
Platnosť zmeny
Dátum zmeny
ÚDAJ O PREDDAVKOCH
1.

Základ dane

2.

Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta

3.

Poistné na verejné zdravotné poistenie

4.

Poistné na sociálne poistenie

5.

Počet mesiacov prevádzkovania činnosti

6.
7.
8.
9.

Èiastka 6

Koeficient podľa § 16 ods. 2 písm. b)
a § 38b ods. 3 a 4 zákona
Sadzba poistného
Vypočítaný preddavok na poistné v eurách
([(položka 1–2+3+4)/položka 5/položka 6 x
položka 7]/100)
Upravený preddavok na poistné v eurách
podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona

Uvádza sa meno a priezvisko uvedené v doklade, na základe ktorého vykonáva svoju
činnosť
Uvádza sa dátum narodenia podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu
Uvádza sa rodné číslo podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu
Uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ak je pridelené
Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) – osemmiestne číslo. Ak má IČO
menej znakov ako osem, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov
Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ, štát
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ, štát
Uvádza sa emailová adresa
Uvádza sa číslo telefónu s predvoľbou
Uvádza sa číslo faxu s predvoľbou
Uvádza sa názov banky alebo názov pobočky zahraničnej banky
Uvádza sa predčíslie účtu
Uvádza sa číslo účtu
Uvádza sa kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky
Uvádza sa Z-začiatok, S-storno
Uvádza sa deň, mesiac a rok začiatku činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby
Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza
rozhodujúcemu obdobiu
Uvádzajú sa príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008
Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky
predchádza rozhodujúcemu obdobiu
Uvádza sa poistné na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si osoba znížila základ dane
z príjmov fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu
Uvádza sa poistné na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, o ktoré si osoba znížila základ dane z príjmov
fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu
Uvádza sa počet mesiacov prevádzkovania činnosti v roku, ktorý dva roky predchádza
rozhodujúcemu obdobiu
Uvádza sa koeficient podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona
Uvádza sa sadzba poistného podľa § 12 zákona
Uvádza sa vypočítaný preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b
ods. 3 a 4 zákona
Uvádza sa upravený preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
VÝKAZ PLATITEĽA DIVIDEND V LISTINNEJ PODOBE
podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Interné údaje
zdravotnej poisťovne

Názov a logo zdravotnej poisťovne

Kód zdravotnej poisťovne
Číslo platiteľa
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE PLATITEĽA DIVIDEND (ďalej len „preddavok“)
(druh výkazu) (N, O, A)
Za obdobie
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Obchodné meno
DIČ
Sídlo

IČO
Obec

Ulica

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky

PSČ
Predčíslie účtu

Štát

Číslo účtu

Kód banky

ÚDAJE O PREDDAVKOCH
Celkový počet poistencov poistených v zdravotnej poisťovni, ktorým boli vyplatené
1.
dividendy
2.

Celková suma vyplatených dividend za všetkých poistencov

3.

Celková suma vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 zákona

4.

Sadzba preddavkov 14 %

5.

Celková suma preddavkov za všetkých poistencov

6.

Dátum vyplatenia dividend
Vyplnil

Telefón

Fax

E-mail

Zoznam poistencov, suma vyplatených dividend, vymeriavacie základy a preddavky
Poradové číslo

Rodné číslo

Suma vyplatených
dividend

Vymeriavací
základ

Preddavok na poistné

1.
2.
...
Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa dividend

Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne

Dátum

Dátum prevzatia
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Vysvetlivky k výkazu platiteľa dividend
Text polí
Kód zdravotnej poisťovne
Číslo platiteľa
Druh výkazu

Za obdobie

Vysvetlivky:
Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne „2x“ doplnený o kód pobočky, v ktorej
je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa „00“
IČO doplnené dvomi nulami sprava alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou
Vypĺňa sa príslušné písmeno:
N = nový (prvotný výkaz), ktorý podáva platiteľ poistného v riadnom vykazovacom termíne
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz
A = aditívny (rozdielový) – je výkaz, ktorým sa vykazuje rozdiel v údajoch oproti novému
výkazu
Vypĺňa sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje
príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac

ÚDAJE O PLATITEĽOVI DIVIDEND
Obchodné meno
DIČ
IČO
Sídlo
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
Predčíslie účtu
Číslo účtu
Kód banky
ÚDAJE O PREDDAVKOCH
Celkový počet poistencov poistených
1.
v zdravotnej poisťovni
2.

Celková suma vyplatených dividend

3.
4.
5.

Celková suma vymeriavacieho základu
Sadzba preddavkov
Celková suma preddavkov

6.

Dátum vyplatenia dividend

Vyplnil, Telefón, Fax, e-mail

Právnická osoba uvedie svoje obchodné meno podľa Obchodného registra alebo iného
registra
Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo
Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) – osemmiestne číslo. Ak má IČO menej
znakov ako osem, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov
Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ podľa sídla alebo miesta
podnikania podľa výpisu z Obchodného registra alebo iného registra a štát
Uvádza sa názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
Uvádza sa predčíslie účtu
Uvádza sa číslo účtu
Uvádza sa kód banky alebo pobočky zahraničnej banky
Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorým
boli vyplatené dividendy
Uvádza sa celková suma vyplatených príjmov z dividend za poistencov, za ktorých je
vypočítaný preddavok
Uvádza sa vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona
Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy, ktorá je 14 %
Uvádza sa celková suma preddavkov za poistencov, za ktorých je vypočítaný preddavok
Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRR.MM.DD. Splatnosť preddavku je
do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy podľa
§ 17 ods. 4 zákona
Uvádza sa čitateľne meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo
telefónu, číslo faxu a emailová adresa

Zoznam poistencov, suma vyplatených dividend, vymeriavacie základy a preddavky
Rodné číslo
Uvádza sa rodné číslo prijímateľa dividend
Suma vyplatených dividend
Uvádza sa suma vyplatených dividend
Vymeriavací základ
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 zákona
Preddavok na poistné
Uvádza sa suma preddavku na poistné
Výkaz podpísaný poverenou osobou platiteľa poistného sa dopĺňa odtlačkom pečiatky
Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa dividend, dátum
a dátumom
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
ZAMESTNÁVATEĽA V ELEKTRONICKEJ PODOBE

ČASŤ A
OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE TEXTOVÝ FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU
ZAMESTNÁVATEĽOM
Popis dávky: Zasielanie údajov platiteľom poistného za jeden mesiac o mesačných preddavkoch na
poistné za svojich zamestnancov poistených v príslušnej poisťovni. Jedna dávka môže pozostávať
z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch.
Typ dávky:
Odosielateľ dávky:
Prijímateľ dávky:
Znaková sada a kódovanie:
Formát prenosu dát:
Zloženie názvu súboru dávky:

Oddeľovacie znaky:
Oddeľovač položiek riadka:
Desatinný oddeľovač:
Formát vety dávky:

514
platiteľ poistného
zdravotná poisťovňa
UTF-8
textový súbor
x514rrmm.nnn, kde
x označuje charakter dávky, ktorá môže byť
N – nová (prvotný výkaz)
O – opravná (opravný výkaz celkový)
A – aditívna (rozdielový výkaz)
514 označuje typ dávky
rrmm označuje identifikáciu mesiaca, ku ktorému sa dávka
vzťahuje, kde
rr označuje posledné dve číslice letopočtu (roku)
mm označuje číselné označenie mesiaca (01 – Január ...
12 – December)
nnn je trojznakový identifikátor určujúci poradie súboru
dávky v danom mesiaci
| (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku.
Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku.
čiarka
polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je
potrebné uviesť aj na konci každého riadka)

Každá veta je na novom riadku dávky.
Obsah dávky:
Identifikácia dávky
Položka č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Popis položky
Charakter dávky
Typ dávky
IČO platiteľa / RČ / Číslo povolenia na pobyt
Číslo platiteľa
Kód zdravotnej poisťovne
Dátum odoslania dávky
Číslo dávky
Počet viet tela dávky
Počet médií
Poradové číslo média

Povinná
P
P
P
P
P
P
P
P

Dátový typ
CHAR
INT
CHAR
CHAR
CHAR
DATE
INT
INT
INT
INT

Dĺžka
1
3
8-10
10
4
RRRRMMDD
6
6
3
3
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Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:

Èiastka 6

CHAR – alfanumerický reťazec
INT
– celé číslo
DATE – dátumový údaj v ustanovenom tvare

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná (v plnom
rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú dávku
alebo opravnú dávku), v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej
poisťovne.
Položka 2 – Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 514.
Položka 3 – Uvádza sa osemmiestne až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov,
dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú
osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa
nula na konci.
Položka 4 – Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
Položka 5 – Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvých dvoch miestach sa uvádza
číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhých dvoch miestach sa uvádza číselný kód
pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
Položka 6 – Uvádza sa dátum odoslania dávky v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný
rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
Položka 7 – Uvádza sa poradové číslo dávky v danom mesiaci.
Položka 8 – Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).
Položka 9 – Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.
Položka 10 – Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3…).
Záhlavie dávky
Záhlavie obsahuje dve vety. Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky.
1. veta záhlavia dávky
Položka

Popis položky

Povinná

Dátový typ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obdobie
Deň určený na výplatu
Názov platiteľa
IČO platiteľa / RČ / Číslo povolenia na pobyt
Číslo platiteľa
DIČ
Telefón
Fax
E-mail
Kód banky platiteľa
Predčíslie bankového účtu
Číslo bankového účtu

P
P
P
P
P

INT
INT
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
INT

Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:

P
P

Maximálna
dĺžka
6
2
80
8-10
10
12
13
13
75
4
6
10

CHAR – alfanumerický reťazec
INT
– celé číslo

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 – Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM
označuje príslušný mesiac.
Položka 2 – Uvádza sa deň určený na výplatu, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31.
Položka 3 – Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby).
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Položka 4 –

Uvádza sa osemmiestne až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov,
dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú
osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa
nula na konci.
Položka 5 – Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
Položka 6 – Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
Položka 7 – Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 8 – Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 9 – Uvádza sa emailová adresa platiteľa.
Položka 10 – Uvádza sa kód banky platiteľa.
Položka 11 – Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade
s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra
bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného
bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní
prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z. z.) (ďalej len „opatrenie
Národnej banky Slovenska č. 7/2003“).
Položka 12 – Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením
Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
2. veta záhlavia dávky

Položka

Popis položky

Povinná

Dátový typ

1.

Počet prihlásených zamestnancov v príslušnej
zdravotnej poisťovni
SP za zamestnancov bez ZP – zamestnávateľ
SP za zamestnancov bez ZP – zamestnanec
SP za zamestnancov so ZP – zamestnávateľ
SP za zamestnancov so ZP – zamestnanec
Počet zam. bez ZP, za ktorých sa platí poistné
Počet zam. so ZP, za ktorých sa platí poistné
Počet započítaných dní – zamestnanci bez ZP
Počet započítaných dní – zamestnanci so ZP
Celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez ZP
Celková výška príjmu celkom – zamestnanci so ZP
Vymeriavací základ – zamestnanci bez ZP
Vymeriavací základ – zamestnanci so ZP
Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnávateľ
Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnanec
Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnávateľ
Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnanec
Preddavok na poistné celkom
Poznámka
Celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých
zdravotných poisťovniach

P

INT

Maximálna
dĺžka
7

DEC
DEC
DEC
DEC
INT
INT
INT
INT
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
CHAR
INT

4, 2
4, 2
4, 2
4, 2
7
7
8
8
12, 2
12, 2
12, 2
12, 2
12, 2
12, 2
12, 2
12, 2
12, 2
20
7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P*

Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
P* = povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3.
SP = sadzba poistného
ZP = zdravotné postihnutie
Dátový typ:
CHAR – alfanumerický reťazec
INT
– celé číslo
DEC – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet
platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje
počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač
v desatinných číslach sa používa čiarka.
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 –
Uvádza sa počet zamestnancov, aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ
povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky (zamestnávateľ má povinnosť podať
mesačný výkaz, aj keď má len jedného zamestnanca a za tohto je celé obdobie
platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
Položka 2 –
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia –
zamestnávateľ.
Položka 3 –
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia –
zamestnanec.
Položka 4 –
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím –
zamestnávateľ.
Položka 5 –
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím –
zamestnanec.
Položka 6 –
Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa
vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného
podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
Položka 7 –
Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa
vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného
podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
Položka 8 –
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba
považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na účely zdravotného poistenia,
za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa
§ 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
Položka 9 –
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba
považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia,
za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa
§ 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
Položka 10 – Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez zdravotného postihnutia.
Položka 11 – Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci so zdravotným postihnutím.
Položka 12 – Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci bez zdravotného postihnutia.
Položka 13 – Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci so zdravotným postihnutím.
Položka 14 – Uvádza sa preddavok – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnávateľ.
Položka 15 – Uvádza sa preddavok – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnanec.
Položka 16 – Uvádza sa preddavok – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnávateľ.
Položka 17 – Uvádza sa preddavok – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnanec.
Položka 18 – Uvádza sa preddavok na poistné celkom.
Položka 19 – Uvádza sa označenie právnej formy: FO = fyzická osoba, PO = právnická osoba.
Položka 20 – Uvádza sa celkový počet zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca podľa § 11
ods. 3 zákona poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, za ktorých
zamestnávateľ odvádza preddavky, aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ
povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky; údaj je povinná položka, ak je počet
týchto zamestnancov menší ako 3.
Telo dávky
Veta tela dávky:
Položka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popis položky
Poradové číslo
Rodné číslo zamestnanca
Počet dní
Sadzba preddavkov – zamestnávateľ
Sadzba preddavkov – zamestnanec
Celková výška príjmu zamestnanca
Vymeriavací základ zamestnanca
Preddavok – zamestnávateľ

Povinná
P
P
P
P
P
P
P
P

Dátový typ
INT
INT
INT
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC

Dĺžka
6
10
2
4, 2
4, 2
12, 2
12, 2
12,2
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9.
10.

Preddavok – zamestnanec
Preddavok spolu

Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:

INT
DEC

P
P
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DEC
DEC

12, 2
12, 2

– celé číslo
– desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet
platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje
počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač
v desatinných číslach sa používa čiarka.

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 –
Uvádza sa poradové číslo riadka.
Položka 2 –
Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky.
Položka 3 –
Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca platí preddavok.
Položka 4 –
Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnávateľa.
Položka 5 –
Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnanca.
Položka 6 –
Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol
zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu.
Položka 7 –
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona
(u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací
základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského,
uvádza sa skutočný vymeriavací základ.
Položka 8 –
Uvádza sa preddavok za zamestnávateľa.
Položka 9 –
Uvádza sa preddavok za zamestnanca.
Položka 10 – Uvádza sa preddavok spolu.
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ČASŤ B
OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE XML FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU
ZAMESTNÁVATEĽOM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="MZSR" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Identification" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="PatternOfRate">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná
dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú
dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej
poisťovne.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[A-Z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="1"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TypeOfRate">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 514.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:string"><xs:enumeration
value="514"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="IDCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov,
dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu,
uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1"
name="CodeOfHealthInsuranceCompany">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa
uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky
(ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
name="DateOfSending">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa dátum odoslania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD,
kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný
deň.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[19]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfRate">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa poradové číslo dávky v danom mesiaci.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfRecords">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfDataMedium">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.
</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="SerialNumberOfDataMedium">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CorporateBody" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="Period">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok,
MM označuje príslušný mesiac.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:gYearMonth"><xs:pattern value="[09]"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DateOfPayment">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa deň určený na výplatu, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gDay">
</xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CorporateBodyFullName">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby alebo fyzickej
osoby).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[a-z][A-Z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="80"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
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Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov,
dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu,
uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayerSec">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDTaxCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="12"/><xs:maxLength
value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfPhone">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9][+]"/><xs:minLength value="13"/><xs:maxLength
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfFax">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9][+]"/><xs:minInclusive value="13"/><xs:maxInclusive
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Email">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa emailová adresa platiteľa.
</xs:documentation>
</xs:annotation>

Strana 128

Zbierka zákonov è. 23/2013

<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="5"/><xs:maxLength
value="75"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="BankCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa kód banky platiteľa.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[a-z][A-Z][0-9][.]"/><xs:minInclusive value="4"/><xs:maxInclusive
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="AccountNumberPrefix">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v
súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="AccountNumber">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s
opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InsuranceBody" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1"
name="TotalNumberOfInsurancePersons">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet zamestnancov aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ
povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky (zamestnávateľ má povinnosť podať mesačný
výkaz aj keď má len jedného zamestnanca a za tohto je celé obdobie platiteľom štát podľa §
11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia zamestnávateľ.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia zamestnanec.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím zamestnanec.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfInsurancePersons1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za
ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom
poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfInsurancePersons2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za
ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa §
11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba
považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na účely zdravotného poistenia, za
ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7
písm. m) a s) zákona).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba
považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia, za ktoré
sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7
písm. m) a s) zákona).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceipt1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez zdravotného
postihnutia.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceipt2">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci so zdravotným
postihnutím.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci bez zdravotného postihnutia.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci so zdravotným postihnutím.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa preddavok – zamestnanci bez zdravotného postihnutia zamestnávateľ.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa preddavok – zamestnanci bez zdravotného postihnutia zamestnanec.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
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Uvádza sa preddavok – zamestnanci so zdravotným postihnutím zamestnávateľ.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa preddavok – zamestnanci so zdravotným postihnutím zamestnanec.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalDepositOfInsurance">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa preddavok na poistné celkom.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Notice">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa označenie právnej formy: FO = fyzická osoba, PO = právnická
osoba.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="20"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalNumberOfPersons">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celkový počet zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca
podľa § 11 ods. 3 zákona poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, za ktorých
zamestnávateľ odvádza preddavky aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za
zamestnanca odviesť preddavky; údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov
menší ako 3.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="PersonData" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfLine">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa poradové číslo riadku.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="IdentificationNumberOfInsured">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo zamestnanca bez lomky.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca platí preddavok.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TariffOfDeposit1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnávateľa.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TariffOfDeposit2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnanca.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
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<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptOfEmployee">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol
zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssessOfEmployee">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až
8 zákona (u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový
vymeriavací základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo
materského, uvádza sa skutočný vymeriavací základ.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfEmployer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa preddavok za zamestnávateľa.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfEmployee">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa preddavok za zamestnanca.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfTotal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa preddavok spolu.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
PLATITEĽA DIVIDEND V ELEKTRONICKEJ PODOBE

ČASŤ A
OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE TEXTOVÝ FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU
PLATITEĽOM DIVIDEND
Popis dávky: Zasielanie údajov od platiteľov dividend o preddavkoch na poistné za
poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorým boli vyplatené dividendy. Jedna dávka môže
pozostávať z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch.
Typ dávky:
Odosielateľ dávky:
Prijímateľ dávky:
Znaková sada a kódovanie:
Formát prenosu dát:
Zloženie názvu súboru dávky:

Oddeľovacie znaky:
Oddeľovač položiek riadka:
Desatinný oddeľovač:
Formát vety dávky:

590
platiteľ dividend
zdravotná poisťovňa
UTF-8
textový súbor
x590rrmm.nnn, kde
x označuje charakter dávky, ktorá môže byť
N – nová (prvotný výkaz)
O – opravná (opravný výkaz celkový)
A – aditívna (rozdielový výkaz)
590 označuje typ dávky
rrmm označuje identifikáciu mesiaca, ku ktorému sa dávka
vzťahuje, kde
rr označuje posledné dve číslice letopočtu (roku)
mm označuje číselné označenie mesiaca (01 – Január ...
12 – December)
nnn je trojznakový identifikátor určujúci poradie súboru
dávky v danom mesiaci
| (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku.
Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku.
čiarka
polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je
potrebné uviesť aj na konci každého riadka)

Každá veta je na novom riadku dávky.
Obsah dávky:
Identifikácia dávky
Položka č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Popis položky
Charakter dávky
Typ dávky
IČO platiteľa
Číslo platiteľa
Kód zdravotnej poisťovne
Dátum odoslania dávky
Číslo dávky
Počet viet tela dávky
Počet médií
Poradové číslo média

Povinná
P
P
P
P
P
P
P
P

Dátový typ
CHAR
INT
CHAR
CHAR
CHAR
DATE
INT
INT
INT
INT

Dĺžka
1
3
8-10
10
4
RRRRMMDD
6
6
3
3
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Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:
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CHAR – alfanumerický reťazec
INT
– celé číslo
DATE – dátumový údaj v zadanom tvare

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 –
Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná dávka
(v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa
novú dávku alebo opravnú dávku), v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej
zdravotnej poisťovne.
Položka 2 –
Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 590.
Položka 3 –
Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na
začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.
Položka 4 –
Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ
nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO)
doplneným dvomi nulami sprava.
Položka 5 –
Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvých dvoch miestach sa
uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhých dvoch miestach sa uvádza
číselný kód pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
Položka 6 –
Uvádza sa dátum odoslania dávky v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje
príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
Položka 7 –
Uvádza sa sa poradové číslo dávky v danom roku.
Položka 8 –
Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).
Položka 9 –
Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.
Položka 10 – Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3...).
Záhlavie dávky
Záhlavie obsahuje dve vety. Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky.
1. veta záhlavia dávky
Položka
Popis položky
1.
Obdobie
2.
Názov platiteľa
3.
IČO platiteľa
4.
Číslo platiteľa
5.
Adresa sídla – obec
6.
Adresa sídla – súpisné číslo
7.
Adresa sídla – ulica
8.
Adresa sídla – PSČ
9.
Adresa sídla – štát
10.
DIČ
11.
Telefón
12.
Fax
13.
E-mail
14.
Kód banky platiteľa
15.
Predčíslie bankového účtu
16.
Číslo bankového účtu
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:
CHAR – alfanumerický reťazec
INT
– celé číslo

Povinná

Dátový typ

P
P
P
P
P

INT
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
INT

P
P
P

P
P

Maximálna
dĺžka
6
80
8-10
10
1-25
1-8
1-35
4-10
2-2
12
13
13
75
4
6
10
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 –
Uvádza sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare RRRRMM, kde RRRR
označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.
Položka 2 –
Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby).
Položka 3 –
Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na
začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.
Položka 4 –
Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ
nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO)
doplneným dvomi nulami sprava.
Položka 5 –
Uvádza sa adresa sídla – obec.
Položka 6 –
Uvádza sa adresa sídla – súpisné číslo.
Položka 7 –
Uvádza sa adresa sídla – ulica.
Položka 8 –
Uvádza sa adresa sídla – PSČ.
Položka 9 –
Uvádza sa adresa sídla – štát, prvky sa vypĺňajú v súlade s číselníkom Štatistického
úradu Slovenskej republiky č. 0086 Krajiny OSN, ktoré sú založené na ISO 3166–1.
Položka 10 – Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
Položka 11 – Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 12 – Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
Položka 13 – Uvádza sa emailová adresa platiteľa.
Položka 14 – Uvádza sa kód banky platiteľa.
Položka 15 – Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade
s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra
bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného
bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní
prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z. z.) (ďalej len „opatrenie
Národnej banky Slovenska č. 7/2003“).
Položka 16 – Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením
Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
2. veta záhlavia dávky
Položka
Popis položky

Povinná Dátový
typ
P
INT

Maximálna
dĺžka
7

Celkový počet poistencov poistených
v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorým boli
vyplatené dividendy
2.
Celková suma vyplatených dividend za
P
DEC
12, 2
všetkých poistencov
3.
Celková suma vymeriavacieho základu podľa
P
DEC
12, 2
§ 13 ods. 6 zákona
4.
Sadzba preddavkov
P
DEC
4,2
5.
Celková suma preddavkov za všetkých
P
DEC
12,2
poistencov
6.
Dátum vyplatenia dividend
P
DATE
RRRRMMDD
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:
INT
– celé číslo
DEC – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet
platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje
počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač
v desatinných číslach sa používa čiarka
DATE – dátumový údaj v ustanovenom tvare
1.
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 –
Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni,
ktorým boli vyplatené dividendy.
Položka 2 – Uvádza sa celková suma vyplatených príjmov z dividend za poistencov, za ktorých je
vypočítaný preddavok.
Položka 3 – Uvádza sa vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona.
Položka 4 –
Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy vo
výške 14 %.
Položka 5 –
Uvádza sa celková suma preddavkov za všetkých poistencov.
Položka 6 –
Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRRMMDD, kde RRRR
označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
Splatnosť preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom
boli vyplatené dividendy podľa § 17 ods. 4 zákona.
Veta tela dávky
Položka
Popis položky
Povinná Dátový
Maximálna
typ
dĺžka
1.
Poradové číslo
P
INT
6
2.
Rodné číslo poistenca
P
INT
10
3.
Suma vyplatených dividend
P
DEC
12,2
4.
Vymeriavací základ
P
DEC
12,2
5.
Preddavok na poistné
P
DEC
12,2
Vysvetlivky skratiek:
P = povinná položka
Dátový typ:
INT
– celé číslo
DEC – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet
platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje
počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač
v desatinných číslach sa používa čiarka.
Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:
Položka 1 –
Uvádza sa poradové číslo riadka.
Položka 2 –
Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo poistenca bez lomky.
Položka 3 –
Uvádza sa suma vyplatených dividend.
Položka 4 –
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 zákona.
Položka 5 –
Uvádza sa suma preddavku na poistné.
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ČASŤ B
OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE XML FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU
PLATITEĽOM DIVIDEND

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="MZSR" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Identification" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="PatternOfRate">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná
dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú
dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej
poisťovne.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[A-Z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="1"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TypeOfRate">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 590.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:string"><xs:enumeration
value="590"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="IDCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na
začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak
platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO)
doplneným dvomi nulami sprava.
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</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1"
name="CodeOfHealthInsuranceCompany">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa
uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky
(ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
name="DateOfSending">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa dátum odoslania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD,
kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný
deň.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[19]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfRate">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa poradové číslo dávky v danom roku.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumberOfRecords">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfDataMedium">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.
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</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="SerialNumberOfDataMedium">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CorporateBody" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="Period">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare RRRRMM,
kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:gYearMonth"><xs:pattern value="[09]"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CorporateBodyFullName">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[a-z][A-Z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="80"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na
začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayerSec">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak
platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO)
doplneným dvomi nulami sprava.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PhysicalAddress" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="Municipality">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa adresa sídla - obec.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[A-Z][a-z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="25"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="BuildingNumber">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa adresa sídla - súpisné číslo.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="StreetName">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa adresa sídla - ulica.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="PostCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa adresa sídla - PSČ.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="Country">

Strana 144

Zbierka zákonov è. 23/2013

<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa adresa sídla - štát, prvky sa vypĺňajú v súlade s číselníkom
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0086 Krajiny OSN, ktoré sú založené na ISO
3166-1.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[A-Z]"/><xs:minLength value="2"/><xs:maxLength
value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDTaxCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa daňové identifikačné číslo.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minLength value="12"/><xs:maxLength
value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfPhone">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[0-9][+]"/><xs:minLength value="13"/><xs:maxLength
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NumberOfFax">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9][+]"/><xs:minInclusive value="13"/><xs:maxInclusive
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Email">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa emailová adresa platiteľa.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern
value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="5"/><xs:maxLength
value="75"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="BankCode">

Èiastka 6

Èiastka 6

Zbierka zákonov è. 23/2013

Strana 145

<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa kód banky platiteľa.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[a-z][A-Z][0-9][.]"/><xs:minInclusive value="4"/><xs:maxInclusive
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="AccountNumberPrefix">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v
súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="AccountNumber">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s
opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InsuranceBody" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1"
name="TotalNumberOfInsurancePersons">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v príslušnej zdravotnej
poisťovni, ktorým boli vyplatené dividendy.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptDivident">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celková suma vyplatených príjmov z dividend za poistencov, za
ktorých je vypočítaný preddavok.
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</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptBaseOfAssess">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalTariff">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy
vo výške 14 %.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptDeposit">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa celková suma preddavkov za všetkých poistencov.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
name="DateOfPayout">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRRMMDD, kde
RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
Splatnosť preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli
vyplatené dividendy podľa § 17 ods. 4 zákona.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[19]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="PersonData" nillable="true">
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfLine">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa poradové číslo riadku.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="IdentificationNumberOfInsured">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo poistenca bez lomky.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptOfDividend">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa suma vyplatených dividend.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6
zákona.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa suma preddavku na poistné.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
“.

Doterajie prílohy è. 1 a 4 sa oznaèujú ako prílohy
è. 6 a 9.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. februára 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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24
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
zo 14. januára 2013,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len úrad)
pod¾a § 40 ods. 4 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieových odvetviach (ïalej len zákon) ustanovuje:
PRVÁ ÈAS
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s plynom, a to pre
a) prístup do sústavy a siete a k akumulácii plynu,
b) cezhraniènú výmenu elektriny,
c) pripojenie do sústavy a siete,
d) prenos elektriny a prepravu plynu,
e) distribúciu elektriny a plynu,
f) uskladòovanie plynu a ponúknutie nevyuitej
uskladòovacej kapacity,
g) dodávku elektriny vrátane dodávky regulaènej elektriny a dodávku plynu,
h) poskytovanie podporných sluieb v elektroenergetike,
i) poskytovanie systémových sluieb v elektroenergetike,
j) výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie vysoko úèinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny z domáceho uhlia,
k) prevzatie zodpovednosti za odchýlky úèastníkov
trhu s elektrinou a úèastníkov trhu s plynom,
l) vyhodnocovanie, zúètovanie a vysporiadanie odchýlok a regulaènej elektriny jednotlivých úèastníkov
trhu a odchýlok sústavy a siete,
m) zverejòovanie informácií prevádzkovate¾om sústavy
a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
n) predchádzanie vzniku preaenia národnej sústavy alebo siete na vymedzenom území a rieenie preaenia
národnej sústavy a siete na vymedzenom území,
o) pouitie typových diagramov odberu elektriny alebo
plynu,
p) èinnos plynárenského dispeèingu,
q) vyúètovanie za dodávku elektriny odberate¾om elektriny a dodávku plynu odberate¾om plynu,
r) vyúètovanie za poskytnuté podporné sluby a systémové sluby,
1

s) vyúètovanie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
t) postup pri registrácii úèastníkov trhu, pri zmene dodávate¾a elektriny, pri zmene subjektu zúètovania
alebo bilanènej skupiny,
u) postup pri zmene dodávate¾a plynu,
v) rozsah poskytovania informácií úèastníkmi trhu
s elektrinou prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na
úèel vedenia centrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach elektriny v elektrizaènej sústave,
w) organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou,
x) centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich èinností pre subjekty
zúètovania,
y) správu, zber a sprístupòovanie nameraných údajov
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
z) spôsob urèenia finanènej zábezpeky subjektu zúètovania,
aa) dodávku elektriny a dodávku plynu dodávate¾om poslednej intancie,
ab) náleitosti zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou
a na trhu s plynom,
ac) poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou vetkými úèastníkmi trhu v dostatoènom rozsahu, kvalite a èase,
ad) postup evidencie zranite¾ných odberate¾ov elektriny
v domácnosti1) a zranite¾ných odberate¾ov plynu
v domácnosti,2)
ae) intaláciu priebehového merania s dia¾kovým odpoètom dát.3)
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) v elektroenergetike
1. bilanènou skupinou skupina odberných miest
a odovzdávacích miest úèastníkov trhu s elektrinou, za ktoré prevzal zodpovednos za odchýlku
jeden spoloèný subjekt zúètovania; oznaèuje sa
identifikaèným èíslom bilanènej skupiny,
2. celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny,

) § 31 ods. 3 písm. o) zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 64 ods. 7 písm. k) zákona è. 251/2012 Z. z.
3
) § 31 ods. 3 písm. q) zákona è. 251/2012 Z. z.
2
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3. centrálnou fakturáciou vyhotovenie dokladov pre
fakturáciu obsahujúcich mnostvo elektriny podliehajúce tarife za systémové sluby, tarife za prevádzkovanie systému a odvodom do Národného
jadrového fondu na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ïalej len Národný jadrový fond) a fakturácia platby za
systémové sluby, platby za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby odvodu do Národného
jadrového fondu subjektom zúètovania zo strany
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
v rozsahu pod¾a tejto vyhláky,
4. cezhranièným profilom súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy,
5. cezhranièným tokom elektriny tok elektriny do
vymedzeného územia alebo z vymedzeného územia,
6. denným diagramom postupnos hodnôt dohodnutého mnostva odberu elektriny alebo dodávky
elektriny v MW pre kadú obchodnú hodinu obchodného dòa v tvrhodinovom rozlíení,
7. dia¾kovým odpoètom odpoèet stavov registrov urèeného meradla s vyuitím telemetrických alebo
iných systémov s cie¾om zabezpeèi opakovaný
odpoèet s periódou odpoètu najmenej jeden kalendárny mesiac,
8. dosiahnute¾ným výkonom zariadenia na výrobu
elektriny èinný elektrický výkon meraný na svorkách zariadenia na výrobu elektriny technicky
dosiahnute¾ný v danom období,
9. explicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraniènej prenosovej kapacity formou aukcie,
10. fyzickou dodávkou elektriny mnostvo odovzdanej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste,
11. fyzickým odberom elektriny mnostvo odobratej
elektriny namerané na odbernom mieste alebo
odovzdávacom mieste,
12. identifikaèným èíslom estnásmiestny kód pride¾ovaný v súlade so tandardom zdruenia prevádzkovate¾ov,
13. implicitnou aukciou spôsob obchodovania s elektrinou formou aukcie, pri ktorom sa úspenému
úèastníkovi obchodovania s elektrinou zároveò
pridelí cezhranièná prenosová kapacita,
14. koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom
území elektrina dodaná koncovým odberate¾om
elektriny vrátane elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberate¾om elektriny, ostatná
vlastná spotreba elektriny prevádzkovate¾ov sústav a ostatná vlastná spotreba výrobcov elektriny,
15. maximálnou rezervovanou kapacitou maximálna
hodnota výkonu, ktorý je technicky moné odobera z distribuènej sústavy; na napäovej úrovni
vvn a vn je maximálnou rezervovanou kapacitou
hodnota tvrhodinového výkonu dohodnutá
v zmluve o pripojení do distribuènej sústavy a urèená v pripojovacích podmienkach a na napäovej
úrovni nn sa hodnota maximálnej rezervovanej
kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity
urèenej menovitou hodnotou hlavného istièa
v ampéroch a pre odberné miesta na napäovej

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
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úrovni nízkeho napätia vybavené urèeným meradlom s meraním tvrhodinového èinného
výkonu s mesaèným odpoètom môe by rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môe by
niia, ako je hodnota kapacity zodpovedajúca
amperickej hodnote hlavného istièa; maximálnou
rezervovanou kapacitou pri výrobe kapacita, ktorú prevádzkovate¾ sústavy rezervuje výrobcovi
elektriny v sústave pre zariadenie na výrobu elektriny vo výke, ktorá zodpovedá celkovému intalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny a ktorú prevádzkovate¾ sústavy
rezervuje výrobcovi elektriny a ktorý je zároveò
technicky moné doda do sústavy,
obchodnou hodinou základný èasový úsek, pre
ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber
elektriny; prvá obchodná hodina obchodného
dòa sa zaèína o 00:00:00 hod. a konèí sa
o 01:00:00 hod. a oznaèuje sa èíslicou jeden,
obchodnou oblasou územie, na ktorom je organizovaný a vyhodnocovaný organizovaný krátkodobý cezhranièný trh s elektrinou organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou pre úèastníkov
organizovaného krátkodobého cezhranièného
trhu s elektrinou,
obchodným dòom 24 obchodných hodín okrem
prechodu obchodného dòa zo stredoeurópskeho
èasu na stredoeurópsky letný èas a spä; obchodný deò sa zaèína prvou obchodnou hodinou
o 00:00:00 hod. a konèí sa o 24:00:00 hod., pri
prechode na stredoeurópsky letný èas je obchodným dòom 23 obchodných hodín a pri prechode
na stredoeurópsky èas je obchodným dòom
25 obchodných hodín,
odovzdávacím miestom miesto fyzickej dodávky
elektriny pozostávajúce z jedného meracieho
bodu alebo viacerých meracích bodov,
ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovate¾a sústavy spotreba elektriny prevádzkovate¾a sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny
prevádzkovate¾a sústavy pri prevádzkovaní sústavy,
ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu
elektriny spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na preèerpávanie v preèerpávacích vodných elektráròach,
prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita urèená pre implicitnú
aukciu realizovanú v dvoch alebo vo viacerých integrovaných obchodných oblastiach; na zaistenie
prenosu elektriny medzi integrovanými trhmi nie
je potrebné získa právo na vyuitie prenosovej
kapacity úèastníkmi trhu s elektrinou,
prevádzkovate¾om priameho vedenia osoba, ktorá
prevádzkuje priame vedenie,
rámcovou distribuènou zmluvou zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a dodávate¾om elektriny, na ktorej základe sa prevádzkovate¾
distribuènej sústavy zaväzuje poskytova distribúciu elektriny a regulované sluby prevádzkovate¾a distribuènej sústavy do odberných miest na-
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chádzajúcich sa v bilanènej skupine dodávate¾a
elektriny na èasti vymedzeného územia prevádzkovate¾a distribuènej sústavy vrátane ostatných
regulovaných sluieb,
rezervovanou kapacitou podiel na maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta, ktorý bol
dohodnutý v zmluve o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny, o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny alebo
v rámcovej distribuènej zmluve,
spotrebou elektriny na vymedzenom území
mnostvo elektriny urèené ako súèet celkovej výroby elektriny na vymedzenom území a dovezenej
elektriny, od ktorého sa odpoèíta vyvezená elektrina,
správou a zberom nameraných údajov príjem nameraných údajov od úèastníkov trhu s elektrinou, ich spracovanie, evidencia a ochrana dôverných údajov pred zneuitím v rozsahu pod¾a tejto
vyhláky,
stavebnými èasami zariadení sústavy stavebné
èasti technologických zariadení sústavy potrebné
na prevádzku sústavy,
stratami elektriny v sústave rozdiel medzi
mnostvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy,
ktorú prevádzkuje prevádzkovate¾ sústavy,
a mnostvom elektriny, ktoré vystupuje zo sústavy, zníený o vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovate¾a sústavy,
subjektom zúètovania úèastník trhu s elektrinou,
ktorý si zvolil reim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril s organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou zmluvu o zúètovaní odchýlky,4)
systémom GCC (Grid Control Cooperation) systém spolupráce prevádzkovate¾ov synchrónne
prepojených prenosových sústav s cie¾om eliminácie vzájomnej sekundárnej regulácie výkonu
v opaèných smeroch,
tvrhodinovým rozlíením obchodnej hodiny postupnos tyroch po sebe idúcich èasových úsekov s trvaním 15 minút,
úèastníkom organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou subjekt zúètovania,
ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou,4)
uívate¾om sústavy osoba, ktorá odoberá elektrinu alebo dodáva elektrinu prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribuènej sústavy, alebo
má s jej prevádzkovate¾om zmluvný vzah,
vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovate¾a
sústavy pri prevádzkovaní sústavy spotreba elektriny potrebná na prevádzkovanie stavebných
èastí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy súvisiacich s prevádzkovaním sústavy okrem strát elektriny v sústave,
vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny
spotreba elektriny v stavebnej èasti zariadenia na

) § 37 ods. 8 zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 49 ods. 2 zákona è. 251/2012 Z. z.
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výrobu elektriny, technologickej èasti zariadenia
na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach
výrobcu elektriny na úèely výroby elektriny
v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú èas zariadenia na výrobu
elektriny tvoria technologické èasti nevyhnutné
na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický
celok,
37. vydávate¾om identifikaèných èísel prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom
území zdruením prevádzkovate¾ov pride¾ova
a evidova identifikaèné èísla v súlade so tandardom zdruenia prevádzkovate¾ov; lokálny vydávate¾ identifikaèných èísel urèuje postup pri urèovaní identifikaèných èísel odberných miest
v súlade so tandardom zdruenia prevádzkovate¾ov, ktoré pride¾ujú a evidujú prevádzkovatelia
sústav,
38. zdruením prevádzkovate¾ov Európska sie prevádzkovate¾ov prenosových sústav,
39. zmluvou o zdruenej dodávke elektriny zmluva
uzatvorená medzi dodávate¾om elektriny a oprávneným odberate¾om, na základe ktorej sa dodávate¾ elektriny zaväzuje zabezpeèi distribúciu a dodávku
elektriny
do
odberného
miesta
oprávneného odberate¾a vrátane ostatných regulovaných sluieb a prevzia zodpovednos za odchýlku oprávneného odberate¾a,
b) v plynárenstve
1. distribuènou kapacitou najväèie mnostvo plynu,
ktoré sa prevádzkovate¾ distribuènej siete zaviazal
distribuova za èasovú jednotku do odberného
miesta na základe zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu v m3 alebo v kWh,
2. dostupnou prepravnou kapacitou èas technickej
prepravnej kapacity, ktorá nie je pridelená a je
v danom èase dostupná v prepravnej sieti,
3. dostupnou uskladòovacou kapacitou tá èas
technickej kapacity, ktorá nie je pridelená a je
v danom èase dostupná v zásobníku,
4. pevnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú nemôe prevádzkovate¾ prepravnej siete
prerui alebo zníi na základe zmluvy o prístupe
do prepravnej siete a preprave plynu okrem prípadov pod¾a osobitného predpisu,5)
5. pevnou uskladòovacou kapacitou uskladòovacia
kapacita, ktorú nemôe prevádzkovate¾ zásobníka prerui alebo zníi na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladòovaní,
6. nadradenou distribuènou sieou distribuèná
sie, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest,
7. nadväzujúcou distribuènou sieou distribuèná
sie, do ktorej je pripojených menej ako 100 000
odberných miest,
8. nomináciou prepravy plynu predchádzajúce hlásenie úèastníka trhu s plynom prevádzkovate¾ovi
prepravnej siete o mnostve plynu, ktorý chce
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doda do prepravnej siete vo vstupnom bode alebo odobra z prepravnej siete vo výstupnom bode,
nomináciou distribúcie plynu predchádzajúce
hlásenie úèastníka trhu s plynom prevádzkovate¾ovi distribuènej siete o mnostve plynu, ktorý
chce doda vo vstupnom bode a odobra vo výstupnom bode,
plynárenským dòom èasové obdobie 24 hodín, ktoré sa zaèína o 6:00 hod. stredoeurópskeho èasu;
v deò prechodu na stredoeurópsky letný èas je plynárenským dòom èasové obdobie 23 hodín a v deò
prechodu na stredoeurópsky èas je plynárenským
dòom èasové obdobie 25 hodín; dåka plynárenského dòa pri prechode na stredoeurópsky èas sa zoh¾adní pri vyhodnocovaní prekroèenia pridelenej
prepravnej alebo distribuènej kapacity,
pracovným objemom mnostvo plynu v zásobníku nad úroveò základnej náplne, ktoré môe by
vyaené alebo vtlaèené,
prepojovacím bodom distribuènej siete bod, ktorý
spája alebo odde¾uje nadradenú a nadväzujúcu
distribuènú sie,
prepravnou kapacitou najväèie mnostvo plynu,
ktoré mono prepravi za èasovú jednotku, prièom sa prepravná kapacita pride¾uje ako pevná
prepravná kapacita alebo preruite¾ná prepravná
kapacita v kWh alebo ich násobkoch,
preruite¾nou prepravnou kapacitou prepravná
kapacita, ktorú môe prevádzkovate¾ prepravnej
siete prerui alebo zníi na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
preruite¾nou uskladòovacou kapacitou uskladòovacia kapacita, ktorú môe prevádzkovate¾ zásobníka prerui alebo zníi na základe zmluvy
o prístupe do zásobníka a uskladòovaní,
renomináciou následné oznámenie opravenej nominácie prepravy plynu alebo nominácie distribúcie plynu,
skladovacím rokom èasové obdobie zaèínajúce spravidla 1. mája prísluného kalendárneho roka a konèiace 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka,
súhrnným virtuálnym bodom súbor vetkých bodov
pripojenia medzi prepravnou sieou a distribuènou
sieou a zásobníkmi na vymedzenom území,
súhrnným vstupným bodom distribuènej siete
vetky vstupné body distribuènej siete, cez ktoré
sa uskutoèòuje distribúcia plynu pre úèastníka
trhu s plynom,
systémovou odchýlkou distribuènej siete súèet
denných odchýlok vetkých uívate¾ov distribuènej siete,
technickou kapacitou zásobníka maximálna pevná uskladòovacia kapacita, ktorú môe prevádzkovate¾ zásobníka ponúknu úèastníkom trhu
s plynom pri zoh¾adnení integrity zásobníka
a prevádzkových poiadaviek zásobníka,
technickou prepravnou kapacitou maximálna
pevná prepravná kapacita, ktorú môe prevádzkovate¾ prepravnej siete ponúknu uívate¾om
prepravnej siete pri zoh¾adnení integrity prepravnej siete a prevádzkových poiadaviek prepravnej
siete,
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23. aobným výkonom mnostvo plynu, ktoré môe
by vyaené zo zásobníkov za èasovú jednotku;
aobný výkon sa mení najmä v závislosti od pracovného objemu plynu uskladòovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od
technických moností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
24. uskladòovacou kapacitou èas technickej kapacity zásobníka, ktorú tvorí pracovný objem plynu
v m3 alebo kWh, aobný výkon v m3/deò alebo
kWh/deò a vtlaèný výkon v m3/deò alebo
kWh/deò,
25. virtuálnym obchodným bodom bod lokalizovaný
v prepravnej sieti medzi vstupnými bodmi a výstupnými bodmi, v ktorom je moná zmena vlastníctva plynu,
26. virtuálnym zásobníkom súbor vetkých zásobníkov plynu jedného prevádzkovate¾a zásobníka
charakterizovaný jednou uskladòovacou kapacitou,
27. vstupným bodom miesto siete, do ktorého úèastník trhu s plynom dodáva plyn urèený na dopravu
a z ktorého sa zaèína doprava plynu sieou prevádzkovate¾a siete a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
28. vtlaèným výkonom mnostvo plynu, ktoré môe
by vtlaèené do zásobníkov za èasovú jednotku;
vtlaèný výkon sa mení najmä v závislosti od
mnostva plynu uskladòovaného v zásobníkoch,
v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických moností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
29. výstupným bodom miesto siete, v ktorom sa konèí
doprava plynu sieou prevádzkovate¾a siete
a v ktorom sa plyn odovzdáva úèastníkovi trhu
s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
30. základnou
náplòou
zásobníka
minimálne
mnostvo plynu, ktoré je potrebné ako trvalá zásoba plynu v zásobníku na udranie uskladòovacej kapacity,
31. zmluvnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú prevádzkovate¾ prepravnej siete pridelil uívate¾ovi prepravnej siete na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu,
c) veobecne
1. meraním typu A priebehové meranie s monosou
dia¾kového odpoètu,
2. meraním typu B priebehové meranie bez monosti dia¾kového odpoètu,
3. meraním typu C meranie bez priebehového merania a bez monosti dia¾kového odpoètu.
DRUHÁ ÈAS
E L E K T R O E N E R G E T I KA
§3
Prístup do sústavy
(1) Prístup do sústavy sa uskutoèòuje na základe
zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose

Èiastka 6

Zbierka zákonov è. 24/2013

elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny.6)
(2) Platba za prístup do sústavy zahàòa platbu za rezervovanú kapacitu a je súèasou platby za prenos
elektriny alebo distribúciu elektriny. Prevádzkovate¾ovi sústavy sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výluène na úèely vlastnej spotreby elektriny platba za prístup do sústavy neúètuje.
(3) Platba za prístup do sústavy sa neúètuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na úèely èerpania v preèerpávacích vodných elektráròach.
(4) Úèastník trhu s elektrinou má právo na prístup
do sústavy pre kadé odberné miesto v reime vlastnej
zodpovednosti za odchýlku pod¾a § 12 ods. 2 alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku pod¾a § 12 ods. 5.
§4
Cezhranièná výmena elektriny
(1) Cezhraniènú výmenu elektriny zabezpeèuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na vymedzenom území
na základe zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie
vedenia uzatvorenej so subjektom zúètovania so zrete¾om na bezpeènos dodávok elektriny na vymedzenom
území.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na vymedzenom území urèí miesta v prenosovej sústave, kde hrozí
nebezpeèenstvo nedostatku prenosovej kapacity pod¾a
podmienok prevádzkovate¾a sústavy. Zoznam týchto
miest sa uverejní webovom sídle prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(3) Vo¾ná obchodovate¾ná prenosová kapacita cezhranièného profilu je úèastníkom trhu pride¾ovaná ako
a) dlhodobá na obdobie dlhie ako jeden deò, a to spravidla na rok a mesiac,
b) denná na obdobie jedného dòa,
c) vnútrodenná na obdobie kratie ako jeden deò.
(4) Pride¾ovanie vo¾nej obchodovate¾nej kapacity cezhranièného profilu môe prebieha
a) formou explicitnej aukcie,
b) formou implicitnej aukcie,
c) pod¾a èasového poradia prijatých iadostí bez urèenia ceny za pridelenú prenosovú kapacitu a bez
úhrady ceny za pridelenú prenosovú kapacitu,
d) formou vo¾ných nominácií bez urèenia ceny za pridelenú prenosovú kapacitu a bez úhrady ceny za pridelenú prenosovú kapacitu.
(5) V prípade explicitnej aukcie sa vo¾ná obchodovate¾ná prenosová kapacita cezhranièného profilu pride¾uje úèastníkom trhu s elektrinou transparentným
a nediskriminaèným spôsobom na základe ich poiadaviek a cenových ponúk v termínoch a pod¾a pravidiel
aukcií platných na príslunom cezhraniènom profile.
(6) Vo¾ná obchodovate¾ná prenosová kapacita cezhranièného profilu môe by pridelená organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou na úèely implicitných
6
7
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aukcií realizovaných v rámci organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou v súlade
s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(7) Ak zlyhá proces vyhodnotenia implicitnej aukcie, môe by na pridelenie cezhranièných kapacít v danom èasovom rámci pouitá explicitná aukcia, ktorú
organizuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na vymedzenom území v súèinnosti s prevádzkovate¾mi prenosovej sústavy susediacich èlenských tátov Európskej únie a tretích tátov alebo aukèná kancelária,
ktorá je pride¾ovaním cezhranièných kapacít prevádzkovate¾om prenosovej sústavy poverená.
(8) Kapacita cezhranièného profilu, na ktorom v príslunom èasovom rámci nie je zavedené pride¾ovanie
kapacít formou aukcie, môe by vyuitá na úèel cezhranièného prenosu elektriny na základe predloenia
poiadaviek na cezhranièný prenos elektriny formou
vo¾ných nominácií pod¾a pravidiel platných na príslunom cezhraniènom profile uverejnených na webovom
sídle prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. V takomto
prípade prevádzkovate¾ prenosovej sústavy preverí
technickú realizovate¾nos poiadaviek na prenos elektriny s oh¾adom na bezpeènú a spo¾ahlivú prevádzku
prenosovej sústavy. Cezhranièný prenos sa uskutoèní
vo výke, ktorú prevádzkovate¾ prenosovej sústavy potvrdí úèastníkovi trhu v rámci èasového intervalu ustanoveného pravidlami pre predkladanie poiadaviek na
cezhranièný prenos formou vo¾ných nominácií.
(9) Explicitné aukcie sa organizujú prevádzkovate¾om prenosovej sústavy na vymedzenom území v súèinnosti s prevádzkovate¾mi prenosovej sústavy susediacich èlenských tátov Európskej únie a tretích tátov
alebo aukèná kancelária, ktorá je organizovaním explicitných aukcií prevádzkovate¾om prenosovej sústavy
poverená.
(10) Kapacita pridelená v explicitnej aukcii je rezervovaná momentom splnenia podmienok urèených pravidlami aukcie.
(11) Ak úèastník trhu s elektrinou neuhradí cenu za
pridelenú vo¾nú obchodovate¾nú prenosovú kapacitu
v termínoch a spôsobom urèeným pravidlami príslunej
aukcie, vo¾ná obchodovate¾ná prenosová kapacita pridelená úèastníkovi trhu môe by tomuto úèastníkovi
trhu odobraná a pridelená inému úèastníkovi trhu.
(12) Náklady na zakúpenie rezervovanej kapacity na
cezhraniènom profile na úèely dovozu podporných
sluieb sú súèasou celkových nákladov na nákup podporných sluieb.7)
(13) Vnútrodenné prenosové kapacity sa pride¾ujú
úèastníkom trhu prevádzkovate¾om prenosovej sústavy na vymedzenom území v súèinnosti s prevádzkovate¾mi prenosovej sústavy susediacich èlenských tátov
Európskej únie a tretích tátov alebo aukèná kancelária, ktorá je pride¾ovaním vnútrodenných prenosových
kapacít prevádzkovate¾om prenosovej sústavy poverená.

) § 28 ods. 2 písm. m) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 11 ods. 1 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach.
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(14) Ak sú vnútrodenné prenosové kapacity pride¾ované pod¾a poradia prijatých iadostí, poiadavky na
pridelenie prenosovej kapacity sa vyhodnocujú v poradí, v akom sú predloené do informaèného systému
subjektu, ktorý vnútrodenné kapacity pride¾uje.
Úèastník trhu s elektrinou, ktorý získal vnútrodenné
kapacity, zale nominácie cezhranièného prenosu
elektriny vyuívajúce celú pridelenú kapacitu príslunému prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy pod¾a
platných pravidiel vnútrodenných alokácií a nominácií
uverejnených na webovom sídle prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(15) iados o uzavretie zmluvy o prenose elektriny
cez spojovacie vedenia sa doruèí prevádzkovate¾ovi
prenosovej sústavy najmenej desa pracovných dní
pred zaèatím prenosu elektriny, inak prevádzkovate¾
prenosovej sústavy môe odmietnu prenos elektriny.
(16) Subjekt zúètovania zasiela poiadavky na cezhranièný prenos elektriny prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy v súlade so zmluvou o prenose elektriny cez
spojovacie vedenia. Hodnoty poadovaných cezhranièných prenosov elektriny sú po prijatí informaèným systémom prevádzkovate¾a prenosovej sústavy zaslané do
systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
a skontrolované oproti disponibilnej finanènej zábezpeke. Ak je výka disponibilnej finanènej zábezpeky nedostatoèná, prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je
oprávnený poadovaný cezhranièný prenos elektriny
odmietnu.
(17) Hodnoty poadovaných cezhranièných prenosov
zaslané do informaèného systému prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy subjektom zúètovania sú v procese
zosúhlasenia cezhraniènej výmeny porovnané s hodnotami zaslanými susedným operátorom prenosových
sústav. Ak sú tieto hodnoty nezosúladené, hodnoty
poadovaných cezhranièných prenosov sa prevádzkovate¾om prenosovej sústavy skrátia pod¾a pravidiel urèených v zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia.
(18) Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov
elektriny na cezhranièných profiloch na nasledujúci
deò poskytuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do
16:00 hod. v èlenení po obchodných hodinách a jednotlivých subjektoch zúètovania.
§5
Pripojenie do sústavy
(1) Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny alebo zmena technických parametrov existujúceho odberného
elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu
elektriny sa uskutoèòuje na základe zmluvy o pripojení
do sústavy8) uzatvorenej s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia po splnení technických podmienok9) a obchodných podmienok prevádzkovate¾a sústavy.
8
9

) § 28 ods. 2 písm. l) a § 31 ods. 2 písm. h) zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 19 zákona è. 251/2012 Z. z.
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(2) Elektroenergetické zariadenie slúiace na pripojenie do sústavy vybuduje prísluný prevádzkovate¾
sústavy alebo iná oprávnená osoba po vzájomnej dohode s uívate¾om sústavy na základe poiadaviek uívate¾a sústavy a v súlade s technickými podmienkami
a obchodnými podmienkami prevádzkovate¾a sústavy.
(3) Odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na
výrobu elektriny uívate¾a sústavy mono pripoji do
prenosovej sústavy alebo distribuènej sústavy tak, aby
bola zachovaná bezpeènos, spo¾ahlivos a stabilita
prevádzky sústavy a po úhrade ceny za pripojenie alebo
nákladov za pripojenie do sústavy.
(4) Ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy preukáe,
e v priebehu èasu zanikla alebo zanikne opodstatnenos pripojenia výrobcu elektriny, odberate¾a elektriny
pripojeného priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy v niektorom mieste
jeho pripojenia do prenosovej sústavy a toto pripojenie
sa pre prevádzkovate¾a prenosovej sústavy stane technicky a ekonomicky neopodstatneným, prevádzkovate¾
prenosovej sústavy na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
môe zrui toto pripojenie výrobcu elektriny, odberate¾a elektriny pripojeného priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy. Súèasou podania prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
úradu je aj stanovisko pripojeného výrobcu elektriny,
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy alebo odberate¾a
elektriny. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy oznámi
a odôvodní svoje rozhodnutie o zániku opodstatnenosti
pripojenia v konkrétnom mieste pripojenia príslunému výrobcovi elektriny, odberate¾ovi pripojenému priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy najmenej 36 mesiacov pred
plánovaným fyzickým zruením pripojenia do prenosovej sústavy. V prípade nesúhlasu so zruením pripojenia výrobca elektriny, odberate¾ elektriny pripojený
priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾
distribuènej sústavy svoj nesúhlas aj s odôvodnením
písomne oznámi prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
a úradu najneskôr 60 dní odo dòa doruèenia oznámenia o zruení pripojenia a vyzve prevádzkovate¾a prenosovej sústavy na prerokovanie tejto veci. Ak nedôjde do
120 dní odo dòa doruèenia oznámenia o zruení pripojenia k dohode medzi prevádzkovate¾om prenosovej
sústavy a výrobcom elektriny alebo odberate¾om pripojeným priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prenosovej sústavy o tom informuje úrad. Prevádzkovate¾
prenosovej sústavy je oprávnený vykona odpojenie
a odstránenie svojich zariadení na základe rozhodnutia
úradu.
(5) Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do prenosovej
sústavy s uívate¾mi prenosovej sústavy sa technické
dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy urèuje
pod¾a metodiky uverejnenej v technických podmienkach prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Technické
dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy je technologické dimenzovanie zariadenia na pripojenie vý-
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robcu elektriny, odberate¾a elektriny alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy do prenosovej sústavy,
ktoré sa urèí v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy samostatne pre kadé jednotlivé miesto pripojenia.

ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a poadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou.

(6) Ak je do sústavy pripájané odberné miesto pre
odber elektriny a na rovnakom elektroenergetickom zariadení bude aj fyzická dodávka elektriny zo zariadenia
na výrobu elektriny, prevádzkovate¾ sústavy uzatvorí
pre toto miesto pripojenia osobitne zmluvy o pripojení
do sústavy zvlá pre odberné miesto za fyzický odber
elektriny a zvlá pre odovzdávacie miesto za fyzickú
dodávku elektriny. Prevádzkovate¾ sústavy pridelí osobitné identifikaèné èísla zvlá pre odberné miesto za
fyzický odber elektriny a zvlá pre odovzdávacie miesto za fyzickú dodávku elektriny. Cena za pripojenie sa
úètuje samostatne za odberné miesto a samostatne za
odovzdávacie miesto. Ak ide o nové pripojenie odberného miesta a zároveò nové pripojenie výrobcu elektriny,
ktorého zariadenie je malým zdrojom a je vyvedené do
vnútornej intalácie výrobcu elektriny, prièom nejde
o podnikanie v energetike pod¾a osobitného predpisu,10) úètuje sa len jedna cena za pripojenie, a to vyia
cena.

Prenos elektriny

(7) Ak iados o pripojenie nového odberného alebo
odovzdávacieho miesta podáva iadate¾, voèi ktorému
eviduje prevádzkovate¾ sústavy poh¾adávky po lehote
splatnosti, alebo ak iadate¾ je s dlníkom prepojeným
podnikom,11) alebo ak iadate¾ je podnikom, v ktorom
fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo
právnická osoba má podiel na základnom imaní podniku alebo akcie podniku a táto fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má alebo
mala v období jedného roka pred poiadaním podiel na
základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv
v podniku, a to v podniku, proti ktorému prevádzkovate¾ distribuènej sústavy eviduje nezaplatené poh¾adávky po lehote splatnosti, môe prevádzkovate¾ sústavy
podmieni uzatvorenie zmluvy o pripojení do sústavy
zaplatením poh¾adávky iadate¾a alebo dlníka.
(8) Prevádzkovate¾ sústavy pripojí odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny
uívate¾a sústavy do piatich pracovných dní po splnení
technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovate¾a sústavy. Ak nie potrebná zmena technických parametrov pripojenia existujúceho odberného
elektrického zariadenia, prevádzkovate¾ sústavy bezodkladne oznámi túto skutoènos uívate¾ovi sústavy.
(9) Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy pri
zmene existujúceho uívate¾a sústavy bez zvýenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie
alebo náklady za pripojenie neúètujú.
(10) Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy pri
zmene existujúceho uívate¾a sústavy so zvýením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie
alebo náklady za pripojenie uhrádzajú len za kapacitu,
10

)
)
12
)
13
)
11

§
§
§
§

4 ods. 4 zákona è. 251/2012 Z. z.
3 písm. a) druhý bod zákona è. 251/2012 Z. z.
28 ods. 2 písm. m) zákona è. 251/2012 Z. z.
31 ods. 2 písm. i) zákona è. 251/2012 Z. z.

§6

(1) Prenos elektriny zabezpeèuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny12) uzatvorenej
s uívate¾om sústavy.
(2) iados o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa doruèí prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy najmenej 21 dní pred zaèatím prenosu elektriny do odberného miesta uívate¾a
sústavy, inak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy môe
odmietnu prenos elektriny.
(3) Meranie v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania na úèely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpeèuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy. Kadé odberné miesto
uívate¾a prenosovej sústavy pripojené do prenosovej
sústavy má intalované meranie typu A.
(4) Pri uzatváraní zmlúv o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny s uívate¾mi prenosovej
sústavy sa kapacita pripojenia do prenosovej sústavy
stanovuje pod¾a metodiky uverejnenej v technických
podmienkach prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Kapacitou pripojenia do prenosovej sústavy je dovolená
vyuite¾nos technického dimenzovania pripojenia
v kadom jednotlivom mieste pripojenia v urèenom èasovom období pod¾a prípravy prevádzky prenosovej
sústavy.
(5) Uívate¾ prenosovej sústavy dodriava stanovené
hodnoty kapacity pripojenia urèené prevádzkovate¾om
prenosovej sústavy v rámci procesu prípravy prevádzky sústavy v jednotlivých etapách.
§7
Distribúcia elektriny
(1) Distribúciu elektriny zabezpeèuje prevádzkovate¾
distribuènej sústavy na základe zmluvy o prístupe do
distribuènej sústavy a distribúcii elektriny13) uzatvorenej s uívate¾om sústavy alebo na základe rámcovej
distribuènej zmluvy uzavretej s dodávate¾om elektriny.
Na kadé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva
o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny okrem prípadov pohyblivých odberných miest, ktorými sú elektrické hnacie dráhové vozidlá. V prípade
prenesenej zodpovednosti za odchýlku odberate¾a elektriny na dodávate¾a elektriny zabezpeèuje prevádzkovate¾ distribuènej sústavy distribúciu elektriny na základe rámcovej distribuènej zmluvy uzatvorenej
s dodávate¾om elektriny za odberné miesta v jeho bilanènej skupine. Obchodné podmienky rámcovej distribuènej zmluvy sú ustanovené v prílohe è. 9.
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(2) iados o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny sa doruèí príslunému prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy najmenej 21 dní pred zaèatím distribúcie elektriny do
odberného miesta uívate¾a sústavy, inak prevádzkovate¾ distribuènej sústavy môe odmietnu distribúciu
elektriny k poadovanému termínu. Prevádzkovate¾
distribuènej sústavy túto skutoènos oznámi iadate¾ovi o uzatvorenie zmluvy aj s termínom, ku ktorému
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy súhlasí so zaèatím distribúcie elektriny.
(3) Pre uívate¾a sústavy, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny, sú platby súvisiace s prenosom elektriny súèasou ceny za distribúciu elektriny.
(4) Informácie o plánovanom obmedzení alebo preruení distribúcie elektriny sa oznamujú miestne obvyklým spôsobom a uverejòujú sa prevádzkovate¾om distribuènej sústavy na jeho webovom sídle.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oznamuje
zaèiatok plánovaného obmedzenia alebo preruenia
distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo
preruenia distribúcie elektriny do odberných miest
pripojených na napäovej úrovni vvn a vn odberate¾ovi
elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny a dodávate¾ovi
elektriny, ktorý dodáva elektrinu do dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribuènej sústavy.
Dodávate¾ovi elektriny sa obmedzenie alebo preruenie
distribúcie elektriny oznamuje elektronicky najneskôr
15 dní pred zaèiatkom plánovaného obmedzenia alebo
preruenia distribúcie elektriny.
(6) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy poskytuje jedenkrát roène na základe písomnej iadosti odberate¾a
elektriny alebo ním splnomocneného dodávate¾a elektriny poèas trvania zmluvy o prístupe do distribuènej
sústave a distribúcii elektriny bezodplatne merané
údaje o odbere elektriny za kadú hodinu v tvrhodinovom rozlíení v odbernom mieste s meraním typu A
alebo meraním typu B za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov a údaje o odbere elektriny za posledný ucelený kalendárny rok elektronicky v tabu¾kovom
editore, a to do 10 pracovných dní odo dòa doruèenia
iadosti odberate¾a elektriny alebo ním splnomocneného dodávate¾a elektriny alebo uverejnením údajov
prostredníctvom webových sluieb a informáciou odberate¾ovi elektriny o mieste umiestnenia údajov.
(7) Meranie v distribuènej sústave vrátane vyhodnocovania merania na úèely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, odberate¾ovi
elektriny a dodávate¾ovi elektriny za odberné miesta
v jeho bilanènej skupine zabezpeèuje prevádzkovate¾
distribuènej sústavy. Merané údaje odberate¾ovi elektriny a dodávate¾ovi elektriny poskytuje prevádzkovate¾ sústavy za kadé odberné miesto osobitne a tie agregovane za vetky odberné miesta odberate¾a
elektriny alebo dodávate¾a elektriny.
(8) Rámcová distribuèná zmluva uzatváraná s dodávate¾om elektriny a zmluva o prístupe do distribuènej
sústavy a distribúcii elektriny uzatváraná s odberate¾om elektriny obsahujú rovnaké podstatné náleitosti
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a podmienky tak, aby bola zaruèená rovnos uívate¾ov
sústavy pri výbere zmluvného vzahu upravujúceho
distribúciu elektriny do odberného miesta.
(9) Ak o uzatvorenie rámcovej distribuènej zmluvy
iada prevádzkovate¾a distribuènej sústavy dodávate¾
elektriny, proti ktorému eviduje prevádzkovate¾ distribuènej sústavy poh¾adávky po lehote splatnosti, alebo
ak tento dodávate¾ elektriny je s dlníkom prepojeným
podnikom, alebo ak dodávate¾ elektriny, ktorý iada
o uzatvorenie rámcovej distribuènej zmluvy, je podnikom, v ktorom fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej
osoby alebo právnická osoba má podiel na základnom
imaní podniku alebo akcie podniku a táto fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická
osoba má alebo mala v období jedného roka pred poiadaním o uzatvorenie rámcovej distribuènej zmluvy podiel na základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích
práv v podniku, a to v podniku, proti ktorému prevádzkovate¾ distribuènej sústavy eviduje nezaplatené poh¾adávky po lehote splatnosti, ktoré vznikli z rámcovej
distribuènej zmluvy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy môe podmieni uzatvorenie zmluvy zaplatením
poh¾adávok po lehote splatnosti zo strany iadate¾a
alebo dlníka.
(10) Prevádzkovatelia regionálnych distribuèných
sústav vypracujú jednotnú technickú pecifikáciu pre
výmenu údajov upravujúcu spôsob, rozsah a truktúru poskytovania informácií úèastníkov trhu s elektrinou a potrebných dát v súvislosti s trhovými procesmi
a fakturáciou, ktorých priebeh prevádzkovatelia regionálnych distribuèných sústav zabezpeèujú, ako aj
v súvislosti s poskytovaním nameraných údajov. Zásady jednotnej technickej pecifikácie pre výmenu údajov
sú ustanovené v prílohe è. 13.
(11) Jednotná technická pecifikácia pre výmenu
údajov (ïalej len technická pecifikácia) pod¾a odseku 10 je záväzná pre prevádzkovate¾ov regionálnych
distribuèných sústav a úèastníkov trhu s elektrinou
pripojených do prísluných regionálnych distribuèných sústav. Technická pecifikácia sa uverejnení na
webovom sídle kadého prevádzkovate¾a regionálnej
distribuènej sústavy.
(12) Zmena technickej pecifikácie je moná len na
základe súhlasu vetkých prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav, prièom kadá zmena bude
jednotná a záväzná pre vetkých prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav a úèastníkov trhu
s elektrinou na ich vymedzených územiach. Postup pri
zmene alebo úprave jednotnej technickej pecifikácie
pre výmenu údajov je upravený v § 17 ods. 1.
(13) Technická pecifikácia pod¾a odsekov 10 a 12 je
záväzná pre prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej
sústavy a uívate¾ov sústavy na jeho vymedzenom území ako výluèná forma komunikácie medzi prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy a uívate¾mi
sústavy na jeho vymedzenom území v rozsahu stanovenom Jednotnou technickou pecifikáciou pre výmenu
údajov, ak zákon neustanovuje inak. Predpokladom
komunikácie pod¾a technickej pecifikácie medzi prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy
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a uívate¾om sústavy a predpokladom iniciovania
akýchko¾vek procesov na vymedzenom území prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy je uzavretie
zmluvy o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii
elektriny alebo rámcovej distribuènej zmluvy.
(14) Prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy
uverejòuje na svojom webovom sídle navrhované zmeny v technickej pecifikácii a o tomto informuje dodávate¾ov elektriny, s ktorými má uzavretú rámcovú distribuènú zmluvu. Dodávatelia elektriny majú v lehote
desiatich dní po uverejnení návrhu právo doruèi prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy svoje
pripomienky ku uverejnenému návrhu. Prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy vyhodnotí pripomienky a výsledok vyhodnotenia spolu s odôvodnením
uverejní do dvadsiatich dní po uplynutí lehoty na
uplatòovanie pripomienok. Výsledný návrh po zoh¾adnení pripomienok úèastníkov trhu s elektrinou uverejní prevádzkovate¾ distribuènej sústavy 60 dní pred
úèinnosou zmeny technickej pecifikácie.
(15) Postup pod¾a odseku 1 sa neuplatòuje v prípade
zmeny alebo doplnenia v súvislosti s vydaním cenového
rozhodnutia pre prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy alebo z dôvodu zmeny a doplnenia technickej pecifikácie v súvislosti so zmenami osobitných
predpisov; v týchto prípadoch prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy uverejní zmenu technickej
pecifikácie 30 dní pred úèinnosou jej zmeny.
(16) Za splnenie povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej sústavy pod¾a osobitného predpisu14) sa
povauje aj zaslanie dokladu o stave odobratého
mnostva elektriny a stave urèeného meradla pred výmenou a stave nového urèeného meradla po výmene
elektronicky na adresu elektronickej poty preukázate¾ne urèenú na tieto úèely zo strany odberate¾a elektriny priamo alebo urèenú prostredníctvom jeho dodávate¾a elektriny.
(17) Uívate¾om sústavy, ktorý má na jednej
z napäových úrovní ve¾mi vysokého napätia alebo vysokého napätia jedného prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy pripojených viac odberných miest s priebehovým meraním typu A alebo meraním typu B, ich odber
elektriny je prepojený vlastnou elektrickou sústavou
a ktorými sú napájané dopravné prostriedky elektrickej trakcie, stanoví prevádzkovate¾ distribuènej sústavy rezervovanú kapacitu na úèely vyhodnotenia a stanovenia cien za rezervovanú kapacitu pre kadú
napäovú úroveò zvlá zo súètov maximálnych výkonov nameraných v odberných miestach v èase, kedy je
tento súèet v danom mesiaci najvyí.
(18) Vyúètovanie distribúcie elektriny odberate¾ovi
elektriny obsahuje údaje pod¾a uzatvorených zmlúv
súvisiacich s distribúciou elektriny spolu s prenosom
elektriny, o poskytovaní systémových sluieb, nákladoch za prevádzkovanie systému, odvod do Národného
jadrového fondu. Vyúètovanie distribúcie elektriny obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie
tandardov kvality.
14
15

) § 40 ods. 8 zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 34 ods. 2 písm. f) prvý bod zákona è. 251/2012 Z. z.
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§8
Dodávka elektriny a podmienky ochrany
odberate¾ov elektriny v domácnosti
(1) Dodávka elektriny odberate¾ovi elektriny sa
uskutoèòuje na základe zmluvy o dodávke elektriny15)
alebo zmluvy o zdruenej dodávke elektriny.
(2) Ak dodávate¾ elektriny poskytuje odberate¾ovi
elektriny v domácnosti univerzálnu slubu, súèasou
ceny za zdruenú dodávku elektriny odberate¾ovi elektriny v domácnosti sú aj platby súvisiace s prenosom
elektriny, distribúciou elektriny, za poskytovanie systémových sluieb a nákladov za prevádzkovanie systému.
(3) Vyúètovanie zdruenej dodávky elektriny odberate¾ovi elektriny obsahuje údaje pod¾a uzatvorených
zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to samostatne vyèíslený údaj o cene za poskytnuté sluby súvisiace
s dodávkou elektriny, distribúciou elektriny spolu
s prenosom elektriny, o poskytovaní systémových
sluieb, nákladoch za prevádzkovanie systému. Vyúètovanie dodávky elektriny obsahuje informáciu, kde je
uverejnené vyhodnotenie tandardov kvality.
(4) Pri zmluve o dodávke elektriny a zmluve
o zdruenej dodávke elektriny uzatvorenej na neurèitý
èas je výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá zaèína plynú od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po doruèení
písomnej výpovede a skonèí sa uplynutím posledného
dòa prísluného mesiaca. Odberate¾ elektriny zabezpeèí, aby ku dòu úèinnosti výpovede zmluvy o dodávke
elektriny a zmluvy o zdruenej dodávke elektriny bol
ukonèený proces zmeny dodávate¾a elektriny.
(5) Preddavková platba pri odberate¾och elektriny
v domácnosti môe by najviac vo výke 1/11 spotreby
elektriny za predolé zúètovacie obdobie. Dodávate¾
elektriny môe navrhnú zmenu výky preddavkových
platieb pri zmene výky odberu elektriny odberate¾a
elektriny v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnate¾nému zúètovaciemu obdobiu a pri zmene ceny
elektriny. Zmenu rozpisu preddavkov vopred písomne
oznámi dodávate¾ elektriny odberate¾ovi elektriny v domácnosti. Ak dodávate¾ elektriny chce zmeni výku
preddavkových platieb inak, ako je uvedené v prvej
vete, zmena sa môe uskutoèni a po predchádzajúcom súhlase odberate¾a elektriny.
(6) Ak po úprave preddavkových platieb odberate¾
elektriny v domácnosti riadne neuhrádza predpísané
preddavkové platby, môe dodávate¾ elektriny poiada
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o preruenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta iba
v prípade, ak odberate¾ovi elektriny preukázate¾ne doruèil výzvu na splatenie poh¾adávok vrátane informácie
o monosti preruenia distribúcie elektriny do odberného miesta odberate¾a elektriny najmenej desa dní
pred poadovaným termínom preruenia distribúcie
elektriny.
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§9
Dodávka regulaènej elektriny
(1) Obstaranie regulaènej elektriny zabezpeèuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovate¾om podporných sluieb, alebo
dodávate¾om regulaènej elektriny. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy môe by dodávate¾om regulaènej elektriny
výluène formou automatickej aktivácie regulaènej elektriny s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informaèného systému dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy v spolupráci so
susednými prevádzkovate¾mi prenosových sústav v rámci
systému GCC a za cenu urèenú v cenovom rozhodnutí
úradu alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susediacich prevádzkovate¾ov prenosových sústav.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vyhodnotí
a odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 9:00 hod. predbené údaje o mnostve
obstaranej regulaènej elektriny s presnosou na tri desatinné miesta v MWh a nákladoch na obstaranú regulaènú elektrinu dodanú jednotlivými dodávate¾mi regulaènej elektriny, a to pre kadú obchodnú hodinu
predchádzajúceho dòa v tvrhodinovom rozlíení. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy zale finálne údaje
v pracovných dòoch za predchádzajúci deò do 13:00
hod., v pracovných dòoch, ktorým predchádza najmenej jeden nepracovný deò, do 16:00 hod. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vyhodnotí obstaranú regulaènú
elektrinu v súlade s technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy.
(3) Mnostvo regulaènej elektriny dodanej z prenosových sústav èlenských tátov Európskej únie a tretích
tátov sa urèí ako súèin zmeny salda elektrizaènej sústavy SR v MW a doby jej trvania na základe záznamu
dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Elektrina z dovezenej havarijnej výpomoci je úètovaná ako
regulaèná elektrina obstaraná prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a náklady za dovoz regulaènej elektriny v rámci havarijnej výpomoci sú súèasou nákladov
na obstaranie regulaènej elektriny.
(4) Regulaèná elektrina obstaraná prevádzkovate¾om prenosovej sústavy v systéme GCC je v rámci vyhodnotenia, zúètovania a vysporiadania odchýlky úètovaná ako regulaèná elektrina typu sekundárnej
regulácie výkonu za osobitnú cenu urèenú úradom.
(5) Mnostvo regulaènej elektriny vyvezenej v rámci
havarijnej výpomoci je súèasou odchýlky prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Vzniknuté náklady na odchýlku z vyvezenej regulaènej elektriny v rámci havarijnej výpomoci uhradí susedný prevádzkovate¾
prenosovej sústavy, ktorému bola havarijná výpomoc
poskytnutá. Prípadné výnosy z odchýlky sú príjmom
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(6) Objem elektriny urèený na vývoz mimo vymedzeného územia nesmie ohrozi bezpeènos dodávok elektriny na vymedzenom území.16)
16
17

) § 2 písm. a) druhý bod zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 28 ods. 2 písm. o) zákona è. 251/2012 Z. z.
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(7) Prevádzkovate¾ sústavy, ktorý nakupuje elektrinu na pokrytie strát v sústave, môe v rámci krátkodobých alebo vnútrodenných obchodov preda prebytok
elektriny alebo nakúpi chýbajúcu elektrinu na pokrytie strát a vlastnej spotreby, èo sa nepovauje za obchodovanie s elektrinou. Za obchodovanie s elektrinou sa
nepovauje ani obstaranie regulaènej elektriny v systéme GCC prevádzkovate¾om prenosovej sústavy.
§ 10
Podmienky poskytovania
podporných a systémových sluieb
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy nakupuje
podporné sluby potrebné na zabezpeèenie systémových sluieb výhradne od poskytovate¾ov podporných
sluieb, ktorí spåòajú technické podmienky a obchodné
podmienky, poskytujú podporné sluby na zariadeniach, ktoré sú certifikované na tento úèel, s cie¾om dosiahnu minimálne náklady na zabezpeèenie podporných sluieb za transparentných a nediskriminaèných
podmienok, a to na základe zmluvy o poskytovaní podporných sluieb a dodávke regulaènej elektriny alebo
zmluvy o poskytovaní podporných sluieb.17)
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vyuíva nakúpené podporné sluby prostredníctvom riadiaceho informaèného systému a pokynov dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy po zoh¾adnení ponukových
cien za regulaènú elektrinu poskytovate¾ov podporných sluieb vrátane obstarania regulaènej elektriny
v systéme GCC na základe ekonomicky efektívneho
princípu a v súlade s technickými podmienkami.
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejní
poiadavku na podanie ponuky pre poskytovate¾ov
podporných sluieb na svojom webovom sídle alebo
prostredníctvom Informaèného systému prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy uverejní podrobné podmienky výberového konania, rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných
sluieb a dodávke regulaènej elektriny a formulár prehlásenia ponúkajúceho, ktorý obsahuje prihlásenie do
výberového konania a záväzok platnosti ponuky a zodpovednosti za kody spôsobené odstúpením od ponuky.
(4) Poskytovate¾ podporných sluieb doruèí ponuku
v súlade s poiadavkami výberového konania, ktoré je
vyhlásené na základe podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
Vybraný poskytovate¾ podporných sluieb zabezpeèuje
podporné sluby prostredníctvom elektroenergetického zariadenia certifikovaného na tento úèel.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vyhodnocuje
objem a kvalitu obstaraných podporných sluieb pod¾a
technických podmienok a prevádzkového poriadku
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(6) Systémové sluby poskytuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uívate¾ovi sústavy pod¾a technických
podmienok a pokynov dispeèingu prevádzkovate¾a pre-
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nosovej sústavy vyuitím nakúpených podporných
sluieb.
(7) Ak je elektroenergetické zariadenie odberate¾a
elektriny alebo prevádzkovate¾a miestnej distribuènej
sústavy pripojené do prenosovej sústavy, platbu za
systémové sluby a platbu za prevádzkovanie systému
uhradí odberate¾ elektriny alebo prevádzkovate¾ miestnej distribuènej sústavy prevádzkovate¾ovi prenosovej
sústavy na základe zmluvy uzavretej medzi prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a odberate¾om elektriny
alebo prevádzkovate¾om miestnej distribuènej sústavy.
(8) Ak je elektroenergetické zariadenie odberate¾a
elektriny alebo prevádzkovate¾a miestnej distribuènej
sústavy pripojené do distribuènej sústavy, odberate¾
elektriny alebo prevádzkovate¾ miestnej distribuènej
sústavy platbu za systémové sluby a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, do ktorej je elektroenergetické zariadenie
tohto
odberate¾a
elektriny
alebo
tohto
prevádzkovate¾a miestnej distribuènej sústavy pripojené na základe zmluvy uzavretej medzi odberate¾om
elektriny alebo prevádzkovate¾om miestnej distribuènej sústavy a prevádzkovate¾om distribuènej sústavy.
(9) Ak má odberate¾ elektriny s dodávate¾om elektriny uzatvorenú zmluvu o zdruenej dodávke elektriny,
platba za systémové sluby a platba za prevádzkovanie
systému sú zlokami ceny za zdruenú dodávku elektriny. Platbu za poskytovanie systémových sluieb
a platbu za prevádzkovanie systému uhradí dodávate¾
elektriny prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto odberate¾a elektriny.
(10) Ak je elektroenergetické zariadenie odberate¾a
elektriny pripojené priamym vedením, odberate¾ elektriny platbu za systémové sluby a platbu za prevádzkovanie systému v rozsahu dodávky priamym vedením
uhradí výrobcovi elektriny, na ktorého elektroenergetické zariadenie je odberate¾ pripojený.
(11) Výrobca elektriny, ktorý dodáva elektrinu priamym vedením odberate¾om elektriny alebo spotrebúva
pre ostatnú vlastnú spotrebu elektriny výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny, platbu za systémové sluby a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovate¾ovi sústavy, do
ktorej je priamo alebo prostredníctvom elektroenergetického zariadenia inej osoby pripojený, okrem výrobcu
elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike pod¾a osobitného predpisu.10) Výrobca elektriny odovzdá údaje
potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových
sluieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je priamo alebo prostredníctvom
elektroenergetického zariadenia inej osoby pripojený,
a to vdy za prísluný mesiac do siedmeho dòa nasledujúceho mesiaca.
(12) Ak je elektroenergetické zariadenie odberate¾a
elektriny alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
pripojené do viacerých sústav, prevádzkovatelia sústav
a odberate¾ elektriny môu uzatvori dohodu, na ktorej
základe bude platbu za systémové sluby a platbu za
prevádzkovanie systému odberate¾ovi alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy úètova iba jeden pre-
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vádzkovate¾ sústavy, prièom mu druhý prevádzkovate¾
sústavy bude poskytova údaje potrebné pre fakturáciu do siedmeho dòa nasledujúceho mesiaca. Ak nebola uzatvorená dohoda pod¾a prvej vety tohto odseku,
platbu za systémové sluby a platbu za prevádzkovanie
systému budú odberate¾ovi alebo prevádzkovate¾ovi
distribuènej sústavy úètova jednotliví prevádzkovatelia sústav, do ktorých je elektroenergetické zariadenie
odberate¾a elektriny alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy pripojené.
(13) Ak je elektroenergetické zariadenie odberate¾a
elektriny pripojené do sústavy a zároveò priamym vedením na zariadenie na výrobu elektriny, prevádzkovate¾
sústavy, výrobca elektriny a odberate¾ elektriny môu
uzatvori dohodu, na ktorej základe bude platbu za systémové sluby a platbu za prevádzkovanie systému odberate¾ovi elektriny úètova iba prevádzkovate¾ sústavy,
prièom mu výrobca elektriny bude poskytova údaje
potrebné na fakturáciu do siedmeho dòa nasledujúceho
mesiaca. Ak nebola uzatvorená dohoda pod¾a prvej vety,
platbu za systémové sluby a platbu za prevádzkovanie
systému bude odberate¾ovi úètova prevádzkovate¾
sústavy, do ktorej je elektroenergetické zariadenie odberate¾a elektriny pripojené, a to za koncovú spotrebu
elektriny odobratú zo sústavy, a výrobca elektriny, ku
ktorého zariadeniu na výrobu elektriny je elektroenergetické zariadenie odberate¾a elektriny pripojené, a to za
odber elektriny priamym vedením.
(14) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uhradí
platbu za poskytovanie systémových sluieb a platbu
za prevádzkovanie systému prevádzkovate¾ovi sústavy,
do ktorej je pripojený.
(15) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdá
údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových sluieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vdy za
prísluný mesiac do siedmeho dòa nasledujúceho mesiaca. Podrobnosti odovzdávania údajov medzi prevádzkovate¾mi sústav upraví prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej
sústavy a prevádzkovate¾ miestnej distribuènej sústavy, do ktorej je pripojená iná miestna distribuèná sústava, vo svojom prevádzkovom poriadku.
(16) Platba za systémové sluby a platba za prevádzkovanie systému sa neúètuje výrobcovi elektriny za
spotrebu elektriny na úèely preèerpania v preèerpávacích vodných elektráròach a na úèely vlastnej spotreby
elektriny pri výrobe elektriny a prevádzkovate¾ovi sústavy za straty elektriny v sústave a za vlastnú spotrebu
elektriny prevádzkovate¾a sústavy pri prevádzkovaní
sústavy.
(17) Platba za systémové sluby a platba za prevádzkovanie systému sa neúètujú za elektrinu na úèely vývozu elektriny.
§ 11
Podmienky poskytovania
podporných a systémových sluieb
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy nakupuje
podporné sluby potrebné na zabezpeèenie systémo-
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vých sluieb výhradne od poskytovate¾ov podporných
sluieb, ktorí spåòajú technické podmienky a obchodné
podmienky prevádzkovate¾a prenosovej sústavy, poskytujú podporné sluby na zariadeniach, ktoré sú certifikované na tento úèel, s cie¾om dosiahnu minimálne
náklady na zabezpeèenie podporných sluieb za transparentných a nediskriminaèných podmienok, a to na
základe zmluvy o poskytovaní podporných sluieb
a dodávke regulaènej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných sluieb.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vyuíva nakúpené podporné sluby prostredníctvom riadiaceho informaèného systému a pokynov dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy po zoh¾adnení ponukových
cien za regulaènú elektrinu poskytovate¾ov podporných sluieb vrátane obstarania regulaènej elektriny
v systéme GCC na základe ekonomicky efektívneho
princípu a v súlade s technickými podmienkami.
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejní
poiadavku na podanie ponuky pre poskytovate¾ov
podporných sluieb na svojom webovom sídle alebo
prostredníctvom Informaèného systému prevádzkovate¾a prenosovej sústavy. Prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy uverejní podmienky výberového konania, rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných sluieb a dodávke regulaènej elektriny a formulár vyhlásenia ponúkajúceho, ktorý obsahuje prihlásenie do výberového
konania a záväzok platnosti ponuky a zodpovednosti za
kody spôsobené odstúpením od ponuky.
(4) Poskytovate¾ podporných sluieb doruèí ponuku
v súlade s poiadavkami výberového konania, ktoré je
vyhlásené na základe podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
Vybraný poskytovate¾ podporných sluieb zabezpeèuje
podporné sluby prostredníctvom elektroenergetického zariadenia certifikovaného na tento úèel.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vyhodnocuje
objem a kvalitu obstaraných podporných sluieb pod¾a
technických podmienok a prevádzkového poriadku
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(6) Systémové sluby poskytuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uívate¾ovi sústavy pod¾a technických podmienok a pokynov dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy vyuitím nakúpených podporných sluieb.
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ktorý za neho prebral zodpovednos za odchýlku, a to
v rozsahu koncovej spotreby na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste.
(9) Subjekt zúètovania uhradí platbu za systémové
sluby a platbu za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu koncovej spotreby vetkých odberných a odovzdávacích
miest, ktoré sú v jeho bilanènej skupine. Organizátor
krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje subjektom
zúètovania podklady potrebné na fakturáciu platby za
systémové sluby a platby za prevádzkovanie systému
z koncovej spotreby elektriny jednotlivo za úèastníkov
trhu, ktorí sú v bilanènej skupine subjektu zúètovania.
(10) Do koncovej spotreby na odbernom alebo odovzdávacom mieste za zapoèíta
a) koncová spotreba elektriny odberate¾ov elektriny
pripojených do sústavy,
b) koncová spotreba elektriny odberate¾ov elektriny
pripojených priamym vedením,
c) ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny.
(11) Ak je koncová spotreba elektriny na odbernom
alebo odovzdávacom mieste iná, ako odber elektriny zo
sústavy nameraný na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste, úèastník trhu s elektrinou, ktorý je na
danom odbernom alebo odovzdávacom mieste pripojený do sústavy, odovzdá údaje potrebné na fakturáciu
platby za systémové sluby a platby za prevádzkovanie
systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(12) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá údaje potrebné
na fakturáciu platby za systémové sluby a platby za
prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou, a to vdy za prísluný mesiac do piateho pracovného dòa nasledujúceho mesiaca. Podrobnosti komunikácie sa urèia v prevádzkovom poriadku
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(13) Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na
fakturáciu platby za poskytovanie systémových sluieb
a platby za prevádzkovanie systému organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou, a to vdy za prísluný
mesiac do piateho pracovného dòa nasledujúceho mesiaca.
(14) Platba za systémové sluby a platba za prevádzkovanie systému sa neúètuje výrobcovi elektriny za
spotrebu elektriny na úèely preèerpania v preèerpávacích vodných elektráròach a na úèely vlastnej spotreby
elektriny pri výrobe elektriny.

(7) Úèastník trhu s elektrinou, ktorý si pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto zvolil reim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, uhradí platbu za systémové sluby a platbu za prevádzkovanie systému
úèastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za jeho odberné
alebo odovzdávacie miesto prevzal zodpovednos za odchýlku, a to v rozsahu koncovej spotreby elektriny na
danom odbernom alebo odovzdávacom mieste.

(15) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
uhradí platbu za systémové sluby, ktorej výber od
subjektov zúètovania vykonáva, prevádzkovate¾ovi
prenosovej sústavy.

(8) Úèastník trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednos za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie
miesto iného úèastníka trhu a nie je subjektom zúètovania, uhradí platbu za systémové sluby a platbu za
prevádzkovanie systému úèastníkovi trhu s elektrinou,

(16) Platba za systémové sluby a platba za prevádzkovanie systému sa neúètuje za elektrinu na úèely vývozu elektriny a za ostatnú vlastnú spotrebu elektriny
malých zdrojov, na ktoré nie je uplatòovaná podpora
elektriny pod¾a osobitného predpisu.18)
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) Zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 12
Výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia
elektriny a dodávka elektriny vyrobenej
z obnovite¾ných zdrojov energie, vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou alebo z domáceho uhlia
a údaje poskytované výrobcom elektriny
(1) Výrobca elektriny s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW a výrobca elektriny zo slneènej energie alebo z veternej
energie s celkovým intalovaným výkonom zariadenia
na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW odovzdá prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
denne do 10:00 hod. súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deò osobitne za kadé zariadenie na výrobu
elektriny
a) s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo
slneènej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za
celé zariadenie na výrobu elektriny meranej na
svorkách menièa na strane striedavého napätia,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3. ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny,
4. vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením
koncovým odberate¾om elektriny,
5. spotrebe elektriny na preèerpávanie v preèerpávacích vodných elektráròach, ak ide o preèerpávaciu vodnú elektráreò,
6. celkovom intalovanom výkone zariadenia na výrobu elektriny,
7. dosiahnute¾nom výkone zariadenia na výrobu
elektriny,
b) bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej urèeným meradlom,
ktorým je vybavené odberné a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3. spotrebe elektriny na preèerpávanie v preèerpávacích vodných elektráròach, ak ide o preèerpávaciu vodnú elektráreò,
4. celkovom intalovanom výkone zariadenia na výrobu elektriny,
5. dosiahnute¾nom výkone zariadenia na výrobu
elektriny.
(2) Výrobca elektriny s celkovým intalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW a výrobca elektriny zo slneènej energie alebo z veternej
energie s celkovým intalovaným výkonom zariadenia
na výrobu elektriny najviac 0,1 MW okrem výrobcu
elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike pod¾a osobitného predpisu,10) odovzdá prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je
zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 10:00
hod. súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deò oso-
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bitne za kadé zariadenie na výrobu elektriny alebo do
25. dòa v mesiaci predpokladané údaje v MWh za kadý
deò nasledujúceho mesiaca, a to osobitne za kadé zariadenie na výrobu elektriny
a) s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo
slneènej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za
celé zariadenie výrobcu elektriny meranej na
svorkách menièa na strane striedavého napätia,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3. ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny,
4. vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením
koncovým odberate¾om elektriny,
5. spotrebe elektriny na preèerpávanie v preèerpávacích vodných elektráròach, ak ide o preèerpávaciu vodnú elektráreò,
6. celkovom intalovanom výkone zariadenia na výrobu elektriny,
7. dosiahnute¾nom výkone zariadenia na výrobu
elektriny,
b) bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1. vyrobenej elektrine meranej urèeným meradlom,
ktorým je vybavené odberné a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2. vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3. spotrebe elektriny na preèerpávanie v preèerpávacích vodných elektráròach, ak ide o preèerpávaciu vodnú elektráreò,
4. celkovom intalovanom výkone zariadenia na výrobu elektriny,
5. dosiahnute¾nom výkone zariadenia na výrobu
elektriny.
(3) Výrobca elektriny pod¾a odseku 1 odovzdá prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi
sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dòa nasledujúceho mesiaca v èlenení
pod¾a odseku 1 a v èlenení pod¾a primárneho zdroja
energie. Ak výrobca elektriny pod¾a odseku 1 vyrába
elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou a uplatòuje si právo
na podporu pod¾a osobitného predpisu,18) odovzdáva
údaje pod¾a odseku 1 prevádzkovate¾ovi sústavy, do
ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne
za kadý generátor zariadenia na výrobu elektriny.
(4) Výrobca elektriny pod¾a odseku 2 odovzdá prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi
sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dòa nasledujúceho mesiaca v èlenení
pod¾a odseku 2 a v èlenení pod¾a primárneho zdroja
energie. Ak výrobca elektriny pod¾a odseku 2 vyrába
elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou a uplatòuje si právo
na podporu pod¾a osobitného predpisu,18) odovzdáva
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údaje pod¾a odseku 2 prevádzkovate¾ovi sústavy, do
ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne
za kadý generátor zariadenia na výrobu elektriny.
(5) Výrobca elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za kadé zariadenie
na výrobu elektriny
a) plánované údaje na nasledujúci mesiac o výrobe
elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny,
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením,
b) plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej
vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením.
(6) Výrobca elektriny odovzdá údaje pod¾a odseku 5
písm. a) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
do 25. dòa v mesiaci na nasledujúci mesiac v èlenení
pod¾a primárneho zdroja energie.
(7) Výrobca elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike pod¾a osobitného predpisu,10) údaje pod¾a odseku 5 písm. a) neodovzdáva.
(8) Výrobca elektriny odovzdá údaje pod¾a odseku 5
písm. b) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
do 31. decembra na nasledujúci rok v èlenení pod¾a primárneho zdroja energie.
(9) Ak výrobca elektriny vyrába elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko úèinnou kombinovanou výrobou a uplatòuje si právo na podporu pod¾a
osobitného predpisu,18) odovzdá údaje pod¾a odseku 5
písm. b) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
osobitne za kadé zariadenie na výrobu elektriny do
15. augusta na nasledujúci kalendárny rok.
§ 13
Zodpovednos za odchýlku
úèastníka trhu s elektrinou
(1) Úèastník trhu s elektrinou si pre kadé odberné
a odovzdávacie miesto môe zvoli reim prenesenej
zodpovednosti za odchýlku.
(2) Ak má úèastník trhu s elektrinou reim vlastnej
zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúètovania a zodpovedá za finanèné vyrovnanie odchýlky.
(3) Úèastník trhu, ktorý uskutoèòuje prenos elektriny cez spojovacie vedenia, má reim vlastnej zodpovednosti za odchýlku.
(4) Podmienkou reimu vlastnej zodpovednosti za
odchýlku je uzatvorenie zmluvy o zúètovaní odchýlky
s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Touto
zmluvou sa organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaväzuje zabezpeèi vyhodnocovanie, zúètovanie
a vysporiadanie odchýlky subjektu zúètovania a jeho
bilanènej skupiny.
19

) § 15 ods. 7 zákona è. 251/2012 Z. z.
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(5) Ak si úèastník trhu s elektrinou zvolí reim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, za finanèné vyrovnanie odchýlky na odberných miestach tohto úèastníka trhu s elektrinou zodpovedá subjekt zúètovania,
ktorý prevzal túto zodpovednos.
(6) Podmienkou reimu prenesenej zodpovednosti
za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke elektriny so subjektom zúètovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu
o zúètovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou. Zodpovednos za odchýlku odberného miesta úèastníka trhu s elektrinou sa môe prenies
len na jedného úèastníka trhu s elektrinou. Odberate¾
elektriny, ktorý má viacero odberných miest, môe prenies zodpovednos za odchýlku za kadé odberné
miesto na iný subjekt zúètovania.
(7) Pre odberné miesto úèastníka trhu s elektrinou
s prenesenou zodpovednosou za odchýlku je jeho dodávate¾om elektriny pre toto odberné miesto subjekt
zúètovania, ktorý za neho prevzal zodpovednos za odchýlku v tomto odbernom mieste. V prípade dodávky
elektriny viacerými dodávate¾mi do jedného odberného
miesta ïalí dodávate¾ elektriny môe do odberného
miesta dodáva elektrinu len so súhlasom subjektu
zúètovania, ktorý prevzal zodpovednos za odchýlku na
tomto odbernom mieste. Pri prenesení zodpovednosti
za odchýlku úèastníka trhu na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou
o dodávke elektriny pod¾a odseku 6 zvolený dodávate¾
elektriny uzatvorí rámcovú distribuènú zmluvu s prísluným prevádzkovate¾om distribuènej sústavy, a to
najneskôr ku dòu úèinnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a zmluvy o dodávke elektriny.
Koncovému odberate¾ovi elektriny, ktorý nevyuije
právo pod¾a osobitného predpisu,19) dodávate¾ elektriny, ktorý prevádzkuje miestnu distribuènú sústavu, do
ktorej je koncový odberate¾ elektriny pripojený a má
úradom vydané cenové rozhodnutie na dodávku elektriny, dodáva elektrinu pod¾a týchto cenových rozhodnutí.
(8) Prevádzkovate¾ miestnej distribuènej sústavy
má právo prenies zodpovednos za odchýlku za odberné miesta a odovzdávacie miesta pripojené do jeho
miestnej distribuènej sústavy, za ktoré prebral zodpovednos za odchýlku, na iný subjekt zúètovania.
(9) Postup a podmienky poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri zmene
dodávate¾a elektriny v odbernom mieste pripojenom do
miestnej distribuènej sústavy sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a v zmluve o podmienkach poskytovania údajov
uzatvorenej medzi prevádzkovate¾om miestnej distribuènej sústavy a dodávate¾om elektriny.
(10) Ak prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy preniesol zodpovednos za odchýlku na iný subjekt zúètovania, tento subjekt zúètovania prevezme
zodpovednos za odchýlku výrobcu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie alebo vysoko úèinnou kombi-
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novanou výrobou pod¾a osobitného predpisu.20) Podmienkou prevzatia zodpovednosti za odchýlku výrobcu
elektriny pod¾a prvej vety je príslunos výrobcu elektriny a prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy k tej istej bilanènej skupine a dodávka vyrobenej
elektriny do regionálnej distribuènej sústavy na základe zmluvy o dodávke vyrobenej elektriny na úèely pokrytia strát v regionálnej distribuènej sústave.
(11) Výrobca elektriny poskytuje organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou technické údaje o výrobe elektriny, spotrebe elektriny a dodávke elektriny
potrebné na vyhodnotenie odchýlok pod¾a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(12) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy môe by vyhodnocovaný vo viacerých bilanèných skupinách, a to
osobitne za cezhranièné výmeny elektriny v rámci prevádzkovania prepojených sústav, vlastnú spotrebu
elektriny prevádzkovate¾a sústavy pri prevádzkovaní
sústavy, ostatnú vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovate¾a sústavy, straty elektriny v sústave a cezhraniènú prepravu elektriny v rámci organizovaného krátkodobého
cezhranièného
trhu
s
elektrinou.
Podrobnosti urèí prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Vyhodnocovanie, zúètovanie
a vysporiadanie odchýlky
§ 14
Registrácia úèastníkov trhu
s elektrinou a odberných miest
(1) Ak úèastník trhu s elektrinou nemá pridelené
identifikaèné èíslo pred uzavretím zmluvy o zúètovaní
odchýlky, poiada vydávate¾a identifikaèných èísel na
vymedzenom území o pridelenie identifikaèného èísla.
(2) Identifikaèné èísla odberných miest úèastníka
trhu pride¾ujú prísluní prevádzkovatelia sústav
a vedú ich evidenciu. Identifikaèné èísla bilanèných
skupín pride¾uje a eviduje lokálny vydávate¾ identifikaèných èísel na základe iadostí prevádzkovate¾ov
sústav. Lokálny vydávate¾ identifikaèných èísel môe
poveri èinnosou pride¾ovania identifikaèných èísel
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaregistruje subjekt zúètovania v systéme zúètovania odchýlok na základe zmluvy o zúètovaní odchýlky.
(4) Subjekt zúètovania po pridelení identifikaèného
èísla pod¾a odseku 1 poiada prevádzkovate¾a sústavy,
do ktorej je odberné alebo odovzdávacie miesto subjektu zúètovania a odberné alebo odovzdávacie miesta
úèastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúètovania prevzal zodpovednos za odchýlku, pripojené,
o registráciu prísluných odberných miest najneskôr
21 dní predo dòom zmeny bilanènej skupiny na odber20

) § 3 ods. 1 písm. d) a ods. 5 zákona è. 309/2009 Z. z.
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nom alebo odovzdávacom mieste, za ktoré subjekt
zúètovania prevzal zodpovednos za odchýlku. Na úèel
priradenia identifikaèného èísla je existujúcim odberným miestom odberné miesto, ktoré bolo najmenej jedenkrát zaradené do bilanènej skupiny.
(5) Prevádzkovate¾ sústavy na základe iadosti subjektu zúètovania a po predloení zmluvy o zúètovaní
odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zaregistruje odberné miesta uvedené v odseku 4
a pridelí im identifikaèné èísla v súlade s odsekom 2,
a to do sedem dní pred dòom nadobudnutia úèinnosti
zmluvy o zúètovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí
zodpovednosti za odchýlku.
(6) Identifikaèné èíslo registrovaného odberného
miesta pod¾a odseku 5 prevádzkovate¾ sústavy oznámi
subjektu zúètovania a úèastníkovi trhu s elektrinou, za
ktorého subjekt zúètovania prevzal zodpovednos za
odchýlku.
(7) Zmena subjektu zúètovania a dodávate¾a elektriny sa uskutoèòuje pod¾a postupu uvedeného v § 24 a
26.
(8) Pri zmene subjektu zúètovania alebo dodávate¾a
elektriny prevádzkovate¾ sústavy uskutoèní zmenu priradenia dotknutého odberného miesta do príslunej bilanènej skupiny.
§ 15
Registrácia denných diagramov odberu elektriny
(1) Subjekt zúètovania odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na kadý obchodný deò
denné diagramy za svoju bilanènú skupinu. Denné diagramy obsahujú interné realizácie dodávky elektriny
a odberu elektriny na vymedzenom území.
(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou denné diagramy odovzdané pod¾a odseku 1 zaregistruje
a zahrnie ich do systému zúètovania odchýlok.
(3) Denný diagram vo formáte pod¾a tandardu
zdruenia prevádzkovate¾ov subjekt zúètovania odovzdá v platnom stredoeurópskom èase alebo letnom
stredoeurópskom èase do 13:30 hod. predchádzajúceho dòa.
(4) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou po
prijatí denných diagramov predloených subjektmi
zúètovania uskutoèní ich vzájomné párovanie
v tvrhodinovom rozlíení. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí pri párovaní denných diagramov rozdiel, do 14:30 hod. informuje prísluné subjekty zúètovania o rozdiele a vyzve ich na odstránenie
rozdielu.
(5) Subjekty zúètovania, ktorých hodnoty v denných
diagramoch vyhodnotí organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou ako nespárované, môu do uzávierky dennej registrácie diagramov zasla opravu len tých èasových radov, v ktorých organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou zistil rozdiel. Uzávierka dennej registrácie
diagramov je predchádzajúci deò do 16:00 hod.
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(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaregistruje denný diagram, ak
a) bol doruèený po lehote urèenej v odseku 3 alebo po
lehote urèenej pravidlami vnútrodennej registrácie
denných diagramov pod¾a odseku 9,
b) subjekt zúètovania nemá zloenú finanènú zábezpeku pod¾a zmluvy o zúètovaní odchýlky,
c) hodnoty denného diagramu nezodpovedajú aktuálnemu stavu finanènej zábezpeky subjektu zúètovania.

(3) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá za subjekty
zúètovania pripojené do jeho sústavy organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou denne do 9:00 hod.
a príslunému subjektu zúètovania denne do 9:30 hod.
údaje o skutoènom mnostve odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za kadú obchodnú hodinu predchádzajúceho dòa v tvrhodinovom rozlíení na základe
meraných hodnôt v MW s presnosou na tri desatinné
miesta.

(7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nevyhodnotí ako súèas dohodnutých hodnôt denný diagram, ak
a) nie je zaregistrovaný pod¾a odseku 6,
b) prísluné subjekty zúètovania neodovzdajú pod¾a
odseku 5 a ani pod¾a pravidiel vnútrodennej registrácie denných diagramov pod¾a odseku 9 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou opravené
hodnoty alebo odovzdajú hodnoty, v ktorých neodstránili rozdiel.

(4) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá údaje pod¾a odseku 3 súhrnne pod¾a jednotlivých bilanèných skupín
v èlenení pod¾a merania typu A, merania typu B a merania typu C vrátane strát elektriny v sústave. Údaje zahàòajú hodnoty odberov a dodávok elektriny na odberných a odovzdávacích miestach s meraním
typu A a meraním typu B a hodnoty odberov elektriny
a dodávok elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach bez priebehového merania vypoèítané
z typových diagramov odberu, a to osobitne za dodávku
elektriny a osobitne za odber elektriny. V bilanènej
skupine subjektu zúètovania, ktorý prevzal zodpovednos za odchýlku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, sú v hodnotách odberov elektriny na odberných
miestach s meraním typu C zahrnuté straty elektriny
v distribuènej sústave.

(8) Hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny
na cezhranièných profiloch akceptované systémom
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny zobchodované prostredníctvom organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou sú pri uzávierke dennej
registrácie diagramov zaradené do systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(9) Subjekt zúètovania môe svoje denné diagramy
aktualizova v rámci vnútrodennej registrácie denných
diagramov u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou odchýlok v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Subjekt
zúètovania uskutoèòuje vnútrodennú registráciu denných diagramov v priebehu obchodného dòa, pre ktorý
sú denné diagramy registrované. Vnútrodenná registrácia prebieha v èasových intervaloch, a to samostatne pre kadú jednu obchodnú hodinu.
(10) Subjekt zúètovania registruje samostatne denné diagramy pre výrobcov elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie a výrobcov elektriny vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou a samostatne pre ostatných
úèastníkov trhu s elektrinou, s ktorými uzatvoril zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
§ 16
Vyhodnocovanie, zúètovanie a vysporiadanie
odchýlky úèastníkov trhu s elektrinou za rok 2013
(1) Vyhodnocovanie, zúètovanie a vysporiadanie odchýlky úèastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy
zabezpeèuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu
dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre kadú obchodnú hodinu nasledujúceho dòa v tvrhodinovom rozlíení
a uverejní ju na svojom webovom sídle do 17:00 hod. po
ukonèení registrácie denných diagramov. Tieto údaje
denne aktualizuje po ukonèení vnútrodennej registrácie denných diagramov do 10:00 hod. za predchádzajúci deò.

(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
preverí úplnos údajov poskytnutých pod¾a odsekov 3
a 4. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí v poskytnutých údajoch nedostatky, vyzve prevádzkovate¾ov sústav na ich odstránenie.
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí odchýlku sústavy a odchýlku subjektu zúètovania
pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení. Odchýlka subjektu zúètovania je rozdiel medzi dohodnutým mnostvom elektriny jeho bilanènej skupiny a skutoèným mnostvom elektriny jeho bilanènej
skupiny v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta po
zoh¾adnení mnostva poskytnutej regulaènej elektriny.
Dohodnuté mnostvo elektriny a skutoèné mnostvo
elektriny do vzorca pre výpoèet odchýlky vstupujú
s kladným znamienkom.
(7) Platba subjektu zúètovania sa skladá z
a) platby za odchýlku subjektu zúètovania pod¾a odseku 8,
b) platby za vyhodnotenie a zúètovanie odchýlky.
(8) Platba za odchýlku subjektu zúètovania sa vypoèíta ako súèin odchýlky subjektu zúètovania v MWh
a zúètovacej ceny odchýlky vypoèítanej pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení (ïalej len
zúètovacia cena odchýlky) spôsobom urèeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou.
(9) Platba za vyhodnotenie a zúètovanie odchýlky sa
vypoèíta pod¾a cenových rozhodnutí úradu a spôsobom
urèeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(10) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a) denné zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva denne do 10:00 hod. za predchádzajúci deò; výsledky
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predbeného denného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
subjektom zúètovania v deò vyhodnotenia do 10:00
hod.,
b) dekádne zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do
dvoch pracovných dní od ukonèenia prvej dekády
prísluného mesiaca a do dvoch pracovných dní od
ukonèenia druhej dekády prísluného mesiaca; výsledky dekádneho vyhodnotenia odchýlok oznamuje
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúètovania v deò vyhodnotenia,
c) mesaèné zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do
desiateho dòa za predchádzajúci kalendárny mesiac; výsledky mesaèného vyhodnotenia odchýlok
oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúètovania v deò vyhodnotenia,
d) koneèné zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do
ôsmich mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca; výsledky koneèného vyhodnotenia odchýlok
oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúètovania v deò vyhodnotenia.
(11) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vo
svojom prevádzkovom poriadku urèí spôsob zúètovania odchýlok v obchodnej hodine v tvrhodinovom rozlíení. Na úèely urèenia zúètovacej ceny odchýlky sa
pouije odchýlka sústavy v príslunej perióde zúètovania. Na výpoèet záporných platieb pouije organizátor
krátkodobého trhu s elektrinou na úèel mesaèného
zúètovania odchýlok koeficient mení ako jeden tak,
aby rozdiel medzi celkovými platbami za odchýlky, urèenými ako súèet platieb pod¾a odseku 8, a celkovými
nákladmi na obstaranie regulaènej elektriny bol kladný. Na koneèný prepoèet a koneèné vyhodnotenie odchýlok za kadý mesiac sa koeficient urèí na tri desatinné miesta tak, aby rozdiel medzi celkovými platbami
za odchýlky, urèenými ako súèet platieb pod¾a odseku 8, a celkovými nákladmi na obstaranie regulaènej
elektriny bol rovný nule alebo z dôvodu zaokrúhlenia
kladný; maximálna hodnota koeficientu sa rovná 1.
(12) Ak platba vypoèítaná pod¾a odseku 8 písm. a) je
záporné èíslo, platbu uhradí organizátor krátkodobého
trhu s elektrinou subjektu zúètovania. Ak platba vypoèítaná pod¾a odseku 8 písm. a) je kladné èíslo, platbu
uhradí subjekt zúètovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Spôsob, postup a podmienky
úhrad sa urèia v prevádzkovom poriadku organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou.
(13) Podmienky vysporiadania dodávky regulaènej
elektriny sa urèia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(14) Údaje potrebné na zúètovanie odchýlok a opravné zúètovanie odchýlok poskytuje prevádzkovate¾ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
a na poiadanie aj dotknutým úèastníkom trhu s elektrinou.
(15) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
oznámi subjektu zúètovania vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení, ktoré obsahuje
a) ve¾kos odchýlky subjektu zúètovania v MWh,
b) zúètovaciu cenu odchýlky v eurách/MWh,
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c) hodnoty odberov a dodávok elektriny bilanènej skupiny subjektu zúètovania pod¾a typu merania
v MWh,
d) platbu subjektu zúètovania za odchýlku v eurách,
e) platbu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
subjektu zúètovania za odchýlku v eurách,
f) ve¾kos odchýlky sústavy v MWh,
(16) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
uverejòuje denne do 10:00 hod. na svojom webovom
sídle za kadú obchodnú hodinu predchádzajúceho
dòa v tvrhodinovom rozlíení
a) ve¾kos odchýlky sústavy v MWh,
b) súèet kladných odchýlok,
c) súèet záporných odchýlok,
d) objem kladnej regulaènej elektriny obstaranej prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
e) objem zápornej regulaènej elektriny obstaranej prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
f) celkové náklady na obstaranie kladnej regulaènej
elektriny,
g) celkové náklady na obstaranie zápornej regulaènej
elektriny,
h) celkový odber v odberných miestach s meraním typu
A a B,
i) celkovú dodávku v odovzdávacích miestach s meraním typu A a B,
j) celkový odber v odberných miestach s meraním typu
C,
k) celkovú dodávku v odovzdávacích miestach s meraním typu C,
l) zúètovaciu cenu odchýlky v euro/MWh,
m) koeficient pouitý pre výpoèet záporných platieb za
protiodchýlku,
n) údaj o salde medzi trbami zo zúètovania odchýlok
a nákladmi na zabezpeèenie regulaènej elektriny.
(17) V termínoch dekádneho, mesaèného a koneèného zúètovania odchýlok organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou uverejòuje na svojom webovom sídle údaje
pod¾a odseku 16 pre kadý deò prísluného zúètovania
odchýlok.
(18) Ak subjekt zúètovania neuhradí organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou platbu pod¾a odseku 7,
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený poui finanènú zábezpeku subjektu zúètovania na
uhradenie záväzku najskôr v prvý pracovný deò po
splatnosti neuhradenej faktúry. Zároveò bezodkladne
vyzve subjekt zúètovania, aby do troch pracovných dní
od prevedenia platby z finanènej zábezpeky doplnil finanènú zábezpeku do výky pokrývajúcej deklarovaný
objem obchodov. O pouití finanènej zábezpeky subjektu zúètovania organizátor krátkodobého trhu s elektrinou informuje úèastníkov trhu s elektrinou spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou.
(19) Ak subjekt zúètovania nedoplní výku finanènej
zábezpeky pod¾a odseku 18, organizátor krátkodobého
trhu s elektrinou môe nasledujúci obchodný deò obmedzi alebo pozastavi subjektu zúètovania registráciu denných diagramov spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou. Obmedzenie alebo pozastavenie registrá-
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cie denných diagramov subjektu zúètovania oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovate¾om sústav, v ktorých má subjekt zúètovania,
ktorému bola registrácia denných diagramov obmedzená alebo pozastavená, bilanènú skupinu, a subjektom
zúètovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom
dni dohodnuté mnostvo elektriny so subjektom zúètovania, ktorému bola registrácia denných diagramov obmedzená alebo pozastavená; informáciu o obmedzení
alebo pozastavení registrácie denných diagramov subjektu zúètovania uverejní organizátor krátkodobého
trhu s elektrinou na svojom webovom sídle. Ak subjekt
zúètovania nedoplní výku finanènej zábezpeky ani do
dvoch pracovných dní po lehote pod¾a odseku 18, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môe nasledujúci obchodný deò ukonèi subjektu zúètovania zmluvu o zúètovaní odchýlky. Ukonèenie zmluvy
o zúètovaní odchýlky oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovate¾om sústav, v ktorých má subjekt zúètovania, ktorému bola zmluva
o zúètovaní odchýlky ukonèená, bilanènú skupinu,
a subjektom zúètovania, ktoré oznámili organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté mnostvo elektriny so subjektom zúètovania, ktorému bola zmluva o zúètovaní odchýlky ukonèená. Informáciu o ukonèení zmluvy
o zúètovaní odchýlky so subjektom zúètovania uverejní
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom
webovom sídle. Na odberných miestach a odovzdávacích miestach v bilanènej skupine subjektu zúètovania, ktorému bola ukonèená zmluva o zúètovaní odchýlky, sa dòom nasledujúcim po dni, v ktorom bola
ukonèená zmluva o zúètovaní odchýlky, zaèína dodávka poslednej intancie.
(20) Spôsob urèenia náhradných hodnôt odberov
a dodávok elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach s meraním typu B je ustanovený v prílohe è. 1.
(21) Spôsob pouívania typových diagramov odberu
pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním
typu C je uvedený v prílohe è. 3.
(22) Spôsob zostavenia obchodnej bilancie a termíny
a podmienky vysporiadania platieb za odchýlky sú
ustanovené v prílohe è. 5.
(23) Odchýlka od salda dohodnutých cezhranièných
výmen sa pri zúètovaní odchýlky vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(24) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
svojom webovom sídle uverejòuje v deò koneèného
zúètovania odchýlok informáciu o nepresnosti v údajoch medzi údajmi z koneèných vyhodnotení odchýlky
a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky pre odberné
a odovzdávacie miesta s meraním typu A v èlenení pod¾a jednotlivých prevádzkovate¾ov sústav v percentách
za jednotlivé dni. Podrobnosti o stanovení percenta nepresnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(25) V obchodných hodinách, v ktorých sa uplatòujú
obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike vyhlásené
dispeèingom prevádzkovate¾a prenosovej sústavy, sa
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vyhodnotenie odchýlky, zúètovanie odchýlok a regulaènej elektriny organizátorom krátkodobého trhu
s elektrinou odchýlok nevykoná.
(26) Pod¾a odsekov 1 a 25 sa postupuje pri vyhodnocovaní, zúètovaní a vysporiadaní odchýlky úèastníkov
trhu s elektrinou za rok 2013.
§ 17
Vyhodnocovanie, zúètovanie
a vysporiadanie odchýlky od roku 2014
(1) Vyhodnocovanie, zúètovanie a vysporiadanie odchýlky úèastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy
zabezpeèuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu
dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre kadú obchodnú hodinu nasledujúceho dòa v tvrhodinovom rozlíení
a uverejní ju na svojom webovom sídle do 17:00 hod. po
ukonèení registrácie denných diagramov. Tieto údaje
denne aktualizuje po ukonèení vnútrodennej registrácie denných diagramov do 10:00 hod. za predchádzajúci deò.
(3) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá za odberné
a odovzdávacie miesta pripojené do jeho sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do
9:00 hod. údaje o mnostve odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za kadú obchodnú hodinu predchádzajúceho dòa v tvrhodinovom rozlíení na základe
meraných hodnôt v MW s presnosou na tri desatinné
miesta.
(4) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou údaje pod¾a odseku 3
jednotlivo za kadé odberné a odovzdávacie miesto
s priebehovým meraním, a to osobitne za dodávku elektriny a osobitne za odber elektriny a osobitne za straty
v sústave.
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou preverí úplnos údajov poskytnutých pod¾a odsekov 3 a 4.
Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí nedostatky v poskytnutých údajoch, vyzve prevádzkovate¾ov sústav na ich odstránenie.
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí
odchýlku sústavy a odchýlku subjektu zúètovania pre
kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení.
Odchýlka subjektu zúètovania je rozdiel medzi dohodnutým mnostvom elektriny jeho bilanènej skupiny
a skutoèným mnostvom elektriny jeho bilanènej skupiny v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta po
zoh¾adnení mnostva poskytnutej regulaènej elektriny.
Dohodnuté mnostvo elektriny a skutoèné mnostvo
elektriny na výpoèet odchýlky vstupujú s kladným znamienkom.
(7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
základe typových diagramov odberu, predpokladaných
roèných hodnôt odberov a dodávok elektriny poskytnutých prevádzkovate¾mi sústav a priradenia odberných
a odovzdávacích miest do bilanèných skupín jednotli-
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vých subjektov zúètovania vypoèíta nominaèné hodnoty pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu C ako
a) objem odberov elektriny zo sústavy do vetkých odberných miest s meraním typu C subjektu zúètovania pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom
rozlíení v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta,
b) objem dodávok elektriny do sústavy zo vetkých
odovzdávacích miest s meraním typu C subjektu
zúètovania pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení v MWh zaokrúhlený na tri desatinné
miesta.
(8) Platba subjektu zúètovania sa skladá z
a) platby za odchýlku subjektu zúètovania pod¾a odseku 9,
b) platby za vyhodnotenie a zúètovanie odchýlky,
c) platby za podiel na nákladoch na regulaènú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B a pri
dodávke elektriny z odovzdávacích miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B pod¾a
odseku 11.
(9) Platba za odchýlku subjektu zúètovania sa vypoèíta ako súèin odchýlky subjektu zúètovania v MWh
a zúètovacej ceny odchýlky vypoèítanej pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení (ïalej len
zúètovacia cena odchýlky) spôsobom urèeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou.
(10) Platba za vyhodnotenie a zúètovanie odchýlky sa
vypoèíta pod¾a cenových rozhodnutí úradu a spôsobom
urèeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(11) Cena za podiel na nákladoch na regulaènú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených priebehovým meraním a pri dodávke elektriny
z odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním (ïalej len cena za podiel na nákladoch na regulaènú elektrinu) sa vypoèíta pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení spôsobom urèeným
v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou.
(12) Platba pod¾a odseku 8 písm. c) sa vypoèíta ako
súèin súètu hodnôt pod¾a odseku 7 písm. a) a b) a ceny
za podiel na nákladoch na regulaènú elektrinu vypoèítanej pod¾a odseku 11.
(13) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a) denné zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva denne do 10:30 hod. za predchádzajúci deò na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulaènej elektriny,
skutoèných údajov z meraní typu A, náhradných
hodnôt z meraní typu B, nominaèných hodnôt za
merania typu C a hodnôt strát v sústave; výsledky
denného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom
zúètovania v deò vyhodnotenia do 10:30 hod.,
b) dekádne zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do
dvoch pracovných dní od ukonèenia prvej dekády
a do dvoch pracovných dní od ukonèenia druhej de-
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kády na báze hodnôt pre denné zúètovanie
odchýlok, ktoré môu by korigované na základe vysporiadania prípadných reklamácií a opráv dát od
prevádzkovate¾ov sústav; výsledky dekádneho vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúètovania
v deò vyhodnotenia,
c) predbené mesaèné zúètovanie odchýlok, ktoré sa
vykonáva do iesteho dòa za predchádzajúci kalendárny mesiac na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulaènej elektriny, skutoèných údajov z meraní typu A, skutoèných hodnôt z meraní typu B,
nominaèných hodnôt za merania typu C a hodnôt
strát elektriny v sústave, ktoré môu by korigované
na základe vysporiadania prípadných reklamácií
a opráv dát od prevádzkovate¾ov sústav; výsledky
predbeného mesaèného vyhodnotenia odchýlok
oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúètovania v deò vyhodnotenia,
d) mesaèné zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do
12. kalendárneho dòa za predchádzajúci kalendárny mesiac na báze hodnôt pre predbené mesaèné
zúètovanie odchýlok, ktoré môu by korigované na
základe vysporiadania prípadných reklamácií
a opráv dát od prevádzkovate¾ov sústav; výsledky
mesaèného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom
zúètovania v deò vyhodnotenia,
e) koneèné zúètovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do
dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca
na báze hodnôt pre mesaèné zúètovanie odchýlok,
ktoré môu by korigované na základe vysporiadania
prípadných reklamácií a opráv dát od prevádzkovate¾ov sústav; výsledky koneèného mesaèného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúètovania
v deò vyhodnotenia.
(14) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
v prevádzkovom poriadku urèí spôsob zúètovania a vysporiadania odchýlok v obchodnej hodine v tvrhodinovom rozlíení. Na úèely urèenia zúètovacej ceny sa
pouije odchýlka sústavy v príslunej perióde zúètovania.
(15) Na výpoèet záporných platieb pouije organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na úèel mesaèného
zúètovania odchýlok koeficient mení ako jeden tak,
aby rozdiel medzi celkovými platbami za odchýlky urèenými ako súèet platieb pod¾a odseku 9 a celkovými
nákladmi na obstaranie regulaènej elektriny bol kladný. Na koneèný prepoèet a koneèné vyhodnotenie odchýlok za kadý mesiac sa koeficient urèí na tri desatinné miesta tak, aby rozdiel medzi celkovými platbami
za odchýlky urèenými ako súèet platieb pod¾a odseku 9
a celkovými nákladmi na obstaranie regulaènej elektriny bol rovný nule alebo na zaokrúhlenie kladný; maximálna hodnota koeficientu sa rovná 1.
(16) Ak platba vypoèítaná pod¾a odseku 9 je záporné
èíslo, platbu uhradí organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou subjektu zúètovania. Ak platba vypoèítaná
pod¾a odseku 9 je kladné èíslo, platbu uhradí subjekt
zúètovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Platbu pod¾a odseku 11 uhradí subjekt zúètovania
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organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Spôsob,
postup a podmienky úhrad sa urèia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(17) Podmienky vysporiadania dodávky regulaènej
elektriny sa urèia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(18) Údaje potrebné na zúètovanie odchýlok a opravné
zúètovanie odchýlok poskytuje prevádzkovate¾ sústavy
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a na
poiadanie aj dotknutým úèastníkom trhu s elektrinou.
(19) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
oznámi subjektu zúètovania vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky pre kadú obchodnú hodinu v tvrhodinovom rozlíení, ktoré obsahuje
a) ve¾kos odchýlky subjektu zúètovania v MWh,
b) zúètovaciu cenu odchýlky euro/MWh,
c) percentuálny podiel súètu odberov elektriny a dodávok elektriny pre odberné miesta s meraním typu C
k celkovému súètu vetkých odberov elektriny a dodávok elektriny na celom vymedzenom území,
d) cenu za odchýlku pri meraní typu C euro/MWh,
e) hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny bilanènej skupiny subjektu zúètovania pod¾a typu
merania v MWh,
f) platbu subjektu zúètovania za odchýlku v eurách,
g) platbu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
subjektu zúètovania za odchýlku v eurách,
h) platbu subjektu zúètovania za podiel na nákladoch
na regulaènú elektrinu pri odbere elektriny a dodávke elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach s meraním typu C,
i) ve¾kos odchýlky sústavy v MWh.
(20) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
uverejòuje denne do 10:30 hod. na svojom webovom
sídle za kadú obchodnú hodinu predchádzajúceho
dòa v tvrhodinovom rozlíení
a) ve¾kos odchýlky sústavy v MWh,
b) súèet kladných odchýlok,
c) súèet záporných odchýlok,
d) objem kladnej regulaènej elektriny obstaranej prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
e) objem zápornej regulaènej elektriny obstaranej prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
f) celkové náklady na obstaranie kladnej regulaènej
elektriny,
g) celkové náklady na obstaranie zápornej regulaènej
elektriny,
h) celkový odber elektriny v odberných miestach s meraním typu A a B,
i) celkovú dodávku elektriny v odovzdávacích miestach s meraním typu A a B,
j) celkový odber elektriny v odberných miestach s meraním typu C,
k) celkovú dodávku elektriny v odovzdávacích miestach s meraním typu C,
l) zúètovaciu cenu odchýlky euro/MWh,
m) cenu za odchýlku pri meraní typu C euro/MWh,
n) koeficient pouitý na výpoèet záporných platieb za
protiodchýlku,
o) údaj o salde medzi trbami zo zúètovania odchýlok
a nákladmi na zabezpeèenie regulaènej elektriny.
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(21) V termínoch dekádneho, predbeného mesaèného, mesaèného a koneèného zúètovania odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejòuje na
svojom webovom sídle údaje pod¾a odsekov 19 a 20 na
kadý deò prísluného zúètovania odchýlok.
(22) Ak subjekt zúètovania neuhradí organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou platbu pod¾a odseku 8,
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môe poui
finanènú zábezpeku subjektu zúètovania na uhradenie
záväzku najskôr v prvý pracovný deò po splatnosti neuhradenej faktúry a zároveò bezodkladne vyzve subjekt
zúètovania, aby do troch pracovných dní od prevedenia
platby z finanènej zábezpeky doplnil finanènú zábezpeku do výky pokrývajúcej deklarovaný objem obchodov.
Ak subjekt zúètovania nedoplní výku finanènej zábezpeky, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môe
nasledujúci obchodný deò obmedzi alebo pozastavi
subjektu zúètovania registráciu denných diagramov
spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Obmedzenie
alebo pozastavenie registrácie denných diagramov subjektu zúètovania oznámi organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou prevádzkovate¾om sústav, v ktorých má
subjekt zúètovania, ktorému bola registrácia denných
diagramov obmedzená alebo pozastavená, bilanènú
skupinu a subjektom zúètovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté mnostvo elektriny so
subjektom zúètovania, ktorému bola registrácia denných diagramov obmedzená alebo pozastavená; informáciu o obmedzení alebo pozastavení registrácie denných diagramov subjektu zúètovania uverejní
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom
webovom sídle. Ak subjekt zúètovania nedoplní výku
finanènej zábezpeky ani do dvoch pracovných dní po
termíne pod¾a prvej vety tohto odseku, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môe nasledujúci obchodný
deò ukonèi subjektu zúètovania zmluvu o zúètovaní
odchýlky. Ukonèenie zmluvy o zúètovaní odchýlky oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovate¾om sústav, v ktorých má subjekt zúètovania,
ktorému bola zmluva o zúètovaní odchýlky ukonèená,
bilanènú skupinu a subjektom zúètovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté
mnostvo elektriny so subjektom zúètovania, ktorému
bola zmluva o zúètovaní odchýlky ukonèená. Informáciu o ukonèení zmluvy o zúètovaní odchýlky so subjektom zúètovania uverejní organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou na svojom webovom sídle. Na odberných
miestach a odovzdávacích miestach v bilanènej skupine
subjektu zúètovania, ktorému bola ukonèená zmluva
o zúètovaní odchýlky, sa odo dòa nasledujúceho po dni,
v ktorom bola ukonèená zmluva o zúètovaní odchýlky,
zaèína dodávka poslednej intancie.
(23) O pouití finanènej zábezpeky subjektu zúètovania organizátor krátkodobého trhu s elektrinou informuje úèastníkov trhu s elektrinou spôsobom uvedeným
v
prevádzkovom
poriadku
organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou.
(24) Spôsob urèenia náhradných hodnôt odberov
elektriny a dodávok elektriny na odberných a odovzdá-
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vacích miestach s priebehovým meraním bez dia¾kového odpoètu je ustanovený v prílohe è. 2.

tvrhodiny a v trojminútových intervaloch údaje
o okamitej hodnote aktivovanej regulaènej elektriny.

(25) Spôsob pouívania typových diagramov odberu
pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním
typu C je ustanovený v prílohe è. 4.

(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na vymedzenom území urèí a uverejní na svojom webovom sídle
a na webovom sídle aukènej kancelárie zodpovednej za
pride¾ovanie prenosových kapacít na cezhranièných
profiloch (ïalej len aukèná kancelária) v termínoch
pod¾a pravidiel aukcií platných na príslunom cezhraniènom profile vo¾nú prenosovú kapacitu cezhranièných profilov, ktorá je vyuite¾ná subjektmi zúètovania
na dovoz elektriny alebo na vývoz elektriny (ïalej len
vo¾ná obchodovate¾ná kapacita), a to
a) roènú hodnotu,
b) spresnenú hodnotu na nasledujúci mesiac,
c) spresnenú hodnotu na nasledujúci kalendárny týdeò,
d) spresnenú hodnotu na jednotlivé hodiny obchodného dòa.

(26) Spôsob urèenia zmluvných diagramov za obchodný deò, spôsob zostavenia obchodnej bilancie
a spôsob vysporiadania zúètovacieho obdobia a termíny a podmienky vysporiadania odchýlky sú ustanovené
v prílohe è. 6.
(27) Spôsob vyhodnotenia a zúètovania rozdielov
v odbere elektriny a dodávke elektriny pri odberných
miestach a odovzdávacích miestach nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B je ustanovený
v prílohe è. 8.
(28) Odchýlka od salda dohodnutých cezhranièných
výmen sa pri zúètovaní odchýlky vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(29) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
svojom webovom sídle uverejòuje v deò koneèného
zúètovania odchýlok informáciu o nepresnosti v údajoch medzi údajmi z koneèných vyhodnotení odchýlky
a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky pre odberné
miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu A v èlenení pod¾a jednotlivých prevádzkovate¾ov sústav v percentách za jednotlivé dni. Podrobnosti o stanovení percenta nepresnosti sú uvedené v prevádzkovom
poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(30) V obchodných hodinách, v ktorých sa uplatòujú
obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike vyhlásené
dispeèingom prevádzkovate¾a prenosovej sústavy, sa
vyhodnotenie odchýlky, zúètovanie odchýlok a regulaènej elektriny organizátorom krátkodobého trhu
s elektrinou nevykoná.
(31) Pod¾a odsekov 1 a 30 sa postupuje pri vyhodnocovaní, zúètovaní a vysporiadaní odchýlky úèastníkov
trhu s elektrinou od roku 2014.
Zverejòovanie informácií prevádzkovate¾om
sústavy a organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou
§ 18

(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejòuje na
svojom webovom sídle pravidlá aukcie alebo odkaz na
pravidlá aukcie a príslunú aukènú kanceláriu.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejòuje na
svojom webovom sídle a na webovom sídle aukènej
kancelárie
a) informácie o oèakávanej vo¾nej obchodovate¾nej prenosovej kapacite na cezhranièných profiloch v jednotlivých dòoch a hodinách ponúkaných úèastníkom trhu s elektrinou,
b) podmienky a pravidlá aukcií najneskôr 14 pracovných dní pred dòom uzávierky na príjem ponúk do
aukcie,
c) podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,
d) cenu za rezervovanú kapacitu.
(6) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejòuje na
svojom webovom sídle súhrnné údaje o pridelených kapacitách cezhranièných profilov po hodinách a dòoch,
súhrnné údaje o ich vyuití a súhrnné údaje o skutoène
vyuitých kapacitách. Hodinové merané toky sa uverejòujú nasledujúci pracovný deò. Ak sú údaje o pridelených kapacitách cezhranièných profilov po hodinách
a dòoch uverejòované na webovom sídle aukènej kancelárie, prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejòuje
na svojom webovom sídle odkaz na webové sídlo aukènej kancelárie.

Zverejòovanie informácií a poskytovanie údajov
prevádzkovate¾om prenosovej sústavy

(7) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejòuje na
svojom webovom sídle pravidlá a podmienky nákupu
elektriny potrebnej na krytie strát a vlastnej spotreby.

(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy denne, mesaène a roène uverejòuje na svojom webovom sídle údaje o
a) celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b) spotrebe elektriny na vymedzenom území,
c) koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
d) cezhranièných tokoch výkonov vrátane cezhranièných tokov výkonov distribuènou sústavou,
e) plánovaných a skutoèných cezhranièných výmenách elektriny na úrovni prenosovej sústavy.

(8) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejní na
svojom webovom sídle kadoroène do 30. septembra
predpokladanú celkovú hodnotu disponibility výkonov
podporných sluieb potrebnú na zabezpeèenie spo¾ahlivej prevádzky elektrizaènej sústavy na vymedzenom
území na nasledujúci rok, a to v èlenení na sumárny
rozsah disponibility podporných sluieb na poskytovanie kladnej regulaènej elektriny a sumárny rozsah disponibility podporných sluieb na poskytovanie zápornej regulaènej elektriny.

(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejòuje na
svojom webovom sídle informáciu o aktivovanej regulaènej elektrine v danej obchodnej hodine v tvrhodinovom rozlíení, a to bezprostredne po skonèení príslunej

(9) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy uverejòuje na
svojom webovom sídle
a) priebene predbené vyhodnotenie mnostva obstaranej regulaènej elektriny za posledných 12 hodín
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s hodinovým posunom v èlenení na regulaènú elektrinu dodanú z vymedzeného územia a importovanú
elektrinu,
b) predbené hodnoty objemu a váeného priemeru
cien skutoène poskytnutých podporných sluieb
pod¾a jednotlivých druhov za kadú obchodnú hodinu predchádzajúceho dòa,
c) koneèné hodnoty objemu a váeného priemeru cien
skutoène poskytnutých podporných sluieb pod¾a
jednotlivých druhov za kadú obchodnú hodinu
predchádzajúceho mesiaca po ukonèení mesaèného
vyhodnotenia,
d) pravidlá a podmienky obstarania podporných sluieb.
(10) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy odovzdá
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne
do 10:00 hod. v tvrhodinovom rozlíení v MW s presnosou na tri desatinné miesta oèakávaný diagram
výroby elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov
energie a elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do jeho sústavy, na nasledujúci deò.
(11) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do desiatich dní po ukonèení kalendárneho mesiaca na základe
údajov z urèených meradiel a hodnôt oznámených
úèastníkmi trhu s elektrinou diagram výroby elektriny
vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie a elektriny
vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou
v zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené
do jeho sústavy, za predchádzajúci mesiac v tvrhodinovom rozlíení v MW s presnosou na tri desatinné
miesta za predchádzajúci kalendárny mesiac.
§ 19
Zverejòovanie informácií a poskytovanie údajov
prevádzkovate¾om distribuènej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdá prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi
distribuènej sústavy, do ktorej je pripojený, denne do
12:00 hod. súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci
deò o
a) mnostve vlastnej spotreby elektriny prevádzkovate¾a sústavy pri distribúcii elektriny,
b) ostatnej vlastnej spotrebe elektriny prevádzkovate¾a
sústavy,
c) ve¾kosti strát elektriny v sústave,
d) skutoènom mnostve elektriny distribuovanej koncovým odberate¾om elektriny pripojeným do jeho sústavy,
e) skutoèných cezhranièných tokoch elektriny distribuènou sústavou,
f) súhrnné údaje nahlásené výrobcami pod¾a § 12
ods. 2.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdá prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi
distribuènej sústavy, do ktorej je pripojený, údaje pod¾a odseku 3 v MWh s presnosou na tri desatinné
miesta na základe údajov z urèených meradiel, hodnôt
21
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z typových diagramov odberu a hodnôt oznámených
úèastníkmi trhu s elektrinou.
(3) Údaje o mnostve distribuovanej elektriny v MWh
cez odberné miesta umiestnené na rozhraní distribuèných sústav prevádzkovate¾ distribuènej sústavy do
súhrnných údajov pod¾a odsekov 3 a 4 nezapoèíta.
(4) Prevádzkovate¾ miestnej distribuènej sústavy
oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, do ktorej je
pripojený, e podniká v elektroenergetike, do siedmich
dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny. Prevádzkovate¾ miestnej distribuènej
sústavy oznamuje organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy,
do ktorej je pripojený, kadú zmenu technických predpokladov pod¾a osobitného predpisu,21) ak iada o zmenu povolenia na distribúciu elektriny.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do
10:00 hod. v tvrhodinovom rozlíení v MW s presnosou na tri desatinné miesta
a) oèakávaný diagram výroby elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie v zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do jeho sústavy, na
nasledujúci deò, a to v èlenení na odovzdávacie
miesta výrobcov elektriny, za ktoré prevádzkovate¾
distribuènej sústavy prebral zodpovednos za odchýlku, a na odovzdávacie miesta výrobcov elektriny, za ktoré prevádzkovate¾ distribuènej sústavy neprebral zodpovednos za odchýlku,
b) oèakávaný diagram elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou v zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do jeho sústavy, na
nasledujúci deò, a to v èlenení na odovzdávacie
miesta výrobcov elektriny, za ktoré prevádzkovate¾
distribuènej sústavy prebral zodpovednos za odchýlku, a na odovzdávacie miesta výrobcov elektriny, za ktoré prevádzkovate¾ distribuènej sústavy neprebral zodpovednos za odchýlku,
c) oèakávaný diagram strát elektriny v distribuènej
sústave na nasledujúci deò,
d) oèakávané diagramy odberov elektriny a dodávok
elektriny na odberných a odovzdávacích miestach
s urèeným meradlom bez priebehového záznamu
hodnôt v èlenení pod¾a bilanèných skupín na nasledujúci deò,
e) oèakávaný diagram vlastnej spotreby elektriny prevádzkovate¾a distribuènej sústavy pri prevádzkovaní sústavy na nasledujúci deò.
(6) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do desiatich dní po ukonèení kalendárneho mesiaca na základe
údajov z urèených meradiel, hodnôt z typových diagramov odberu a hodnôt oznámených úèastníkmi trhu
s elektrinou v tvrhodinovom rozlíení v MW s presnosou na tri desatinné miesta
a) diagram výroby elektriny vyrobenej z obnovite¾ných
zdrojov energie v zariadeniach na výrobu elektriny,
ktoré sú pripojené do jeho sústavy, za uplynulý me-
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siac, a to v èlenení na odovzdávacie miesta výrobcov
elektriny, za ktoré prevádzkovate¾ distribuènej sústavy prebral zodpovednos za odchýlku, a na odovzdávacie miesta výrobcov elektriny, za ktoré prevádzkovate¾
distribuènej
sústavy
neprebral
zodpovednos za odchýlku,
b) diagram elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v zariadeniach na
výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do jeho sústavy,
za uplynulý mesiac, a to v èlenení na odovzdávacie
miesta výrobcov elektriny, za ktoré prevádzkovate¾
distribuènej sústavy prebral zodpovednos za odchýlku, a na odovzdávacie miesta výrobcov elektriny, za ktoré prevádzkovate¾ distribuènej sústavy neprebral zodpovednos za odchýlku,
c) diagram strát elektriny v distribuènej sústave
pouitý na prípravu dát na mesaèné zúètovanie odchýlok za uplynulý mesiac,
d) diagram vlastnej spotreby elektriny prevádzkovate¾a
distribuènej sústavy pri prevádzkovaní sústavy za
uplynulý mesiac.
§ 20
Zverejòovanie informácií organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou
(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu
dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území za kadú obchodnú hodinu nasledujúceho dòa v tvrhodinovom rozlíení
a uverejní ju na svojom webovom sídle do 17:00 hod. po
ukonèení registrácie denných diagramov. Tieto údaje
sa denne aktualizujú po ukonèení vnútrodenného obchodovania do 10:30 hod. za predchádzajúci deò.
(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejòuje denne do 10:30 hod. na svojom webovom sídle
za kadú obchodnú hodinu predchádzajúceho dòa
v tvrhodinovom rozlíení
a) ve¾kos odchýlky sústavy v MWh,
b) súèet kladných odchýlok,
c) súèet záporných odchýlok,
d) objem kladnej regulaènej elektriny,
e) objem zápornej regulaènej elektriny,
f) celkové náklady na obstaranie kladnej regulaènej
elektriny,
g) celkové náklady na obstaranie zápornej regulaènej
elektriny,
h) zúètovaciu cenu odchýlky v eurách/MWh,
i) koeficient pouitý na výpoèet záporných platieb za
protiodchýlku,
j) údaj o salde medzi trbami zo zúètovania odchýlok
a nákladmi na zabezpeèenie regulaènej elektriny.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
svojom webovom sídle uverejòuje do 20. dòa po skonèení kalendárneho mesiaca informáciu o nepresnosti
v údajoch medzi údajmi koneèných vyhodnotení
a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky, ktoré boli
zaslané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na
denné zúètovanie odchýlok, pre odberné miesta s meraním typu A v èlenení pod¾a jednotlivých prevádzkovate¾ov sústav v percentách za jednotlivé dni. Podrobnos-
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ti o stanovení percenta nepresnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou.
(4) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejòuje na svojom webovom sídle denne
a) hodnotu prenosových kapacít integrovaných trhov
aktuálneho obchodného dòa,
b) aktualizovaný zoznam registrovaných úèastníkov
krátkodobého trhu s elektrinou,
c) celkové mnostvo nákupu elektriny ponúkané
v kadej obchodnej hodine v MWh,
d) celkové mnostvo predaja elektriny dopytované
v kadej obchodnej hodine v MWh,
e) mnostvo nákupu elektriny zobchodované v kadej
obchodnej hodine v MWh,
f) mnostvo predaja elektriny zobchodované v kadej
obchodnej hodine v MWh,
g) rozdiel mnostva nákupu elektriny a predaja elektriny zobchodovaného v kadej obchodnej hodine
v MWh,
h) cenu elektriny v obchodnej oblasti za kadú obchodnú hodinu v eurách,
i) agregované krivky nákupu elektriny a predaja elektriny ponúkanej a poadovanej v kadej obchodnej
hodine vrátane identifikácie úspene zobchodovaného mnostva,
j) cenové indexy pre základné pásmo, ktoré sa urèuje
zo vetkých obchodných hodín, a pièkové pásmo,
ktoré sa urèuje z obchodných hodín, ktoré pokrývajú èas v intervale od 8:00 hod. do 20:00 hod., ktoré
sa urèia ako aritmetický priemer cien obchodných
hodín,
k) hodnoty dovozov elektriny a vývozov elektriny realizovaných na základe výsledkov krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou v kadej obchodnej hodine v MWh.
§ 21
Predchádzanie vzniku preaenia národnej
sústavy a rieenie preaenia sústavy
(1) Ak v priebehu prevádzky sústavy dôjde v sústave
k takým zmenám, ktoré vyvolajú akútne nebezpeèenstvo vzniku preaenia alebo jej náhle preaenie, prevádzkovate¾ prenosovej sústavy s cie¾om odstráni
vzniknutý stav
a) aktivuje nakúpené podporné sluby,
b) vyuije zmluvne dohodnuté havarijné rezervy,
c) zmení zapojenie elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy a distribuènej sústavy.
(2) Zmenu zapojenia elektroenergetických zariadení
riadi elektroenergetický dispeèing prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy (ïalej len dispeèing).
(3) Ak dôjde k preaeniu sústavy, dispeèing spolupracuje na odstránení preaenia s prísluným prevádzkovate¾om sústavy èlenského tátu Európskej
únie alebo tretieho tátu. V tom prípade dispeèing zistí,
v ktorom elektroenergetickom zariadení sa má vykona
zmena nasadenia.
(4) Ak na rieenie preaenia sústavy nepostaèujú
opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 3, dispeèing má
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právo meni truktúru zapojenia zariadení na výrobu
elektriny v nevyhnutnom rozsahu pod¾a podmienok
ustanovených v odseku 5.
(5) Zmena výkonu súvisiaca so zmenou truktúry zapojenia zariadení na výrobu elektriny urobená s cie¾om
predchádza vzniku preaenia alebo riei preaenie
je hodnotená ako regulaèná elektrina s ponukovými cenami elektriny v eurách/MWh urèenými rozhodnutím
úradu za regulaènú elektrinu pri ohrození prevádzkyschopnosti elektrizaènej sústavy. Poèas poadovanej
zmeny výkonu má výrobca elektriny uhrádzanú dohodnutú podpornú slubu, ktorá bola v èase vyhlásenia
disponibilná.
§ 22
Podmienky pouitia typových
diagramov odberu elektriny
(1) Typový diagram odberu je postupnos hodnôt
priemerných hodinových odberov elektriny za rok, na
ktorého základe sa urèuje mnostvo odberu elektriny
odberate¾mi elektriny s meraním typu C a vyuíva sa
najmä na zúètovanie odchýlky subjektu zúètovania.
Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy priradí odbernému miestu odberate¾a elektriny typový diagram odberu
pod¾a spôsobu merania, èasu, charakteru a priebehu
spotreby elektriny.
(2) Ak prevádzkovate¾ sústavy zistí, e odbernému
miestu odberate¾a elektriny bol priradený nesprávny
typový diagram odberu, bezodkladne mu priradí typový
diagram odberu zodpovedajúci charakteru a priebehu
spotreby elektriny.
(3) Podmienky na priradenie typových diagramov odberu uverejòuje prevádzkovate¾ distribuènej sústavy
na svojom webovom sídle. Na odbernom mieste odberate¾a elektriny bude v takomto prípade úètovaná spotreba elektriny pod¾a nového typového diagramu odberu
od dátumu jeho pridelenia.
(4) Triedy typových diagramov odberu, spôsob ich
priraïovania a zásady ich pouívania sú ustanovené
v prílohe è. 2.
(5) Evidenciu typových diagramov odberu vedie organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(6) Prevádzkovate¾ sústavy, ktorý pouíva urèené
meradlá s meraním typu C, oznámi organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou pouívané triedy typových diagramov odberu a normalizované hodnoty typových diagramov odberu do 30. septembra predchádzajúceho roka.
(7) Prevádzkovate¾ sústavy, ktorý prepoèítava typové
diagramy odberu pod¾a prílohy è. 2, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou prepoèítané hodnoty typových diagramov odberu, a to do 9:00 hod. za
predchádzajúci deò.
(8) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý
pouíva urèené meradlá bez priebehového záznamu
22
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hodnôt, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou a dodávate¾ovi do piatich pracovných dní
po odpoète urèeného meradla bez priebehového záznamu hodnôt
a) výku odberu elektriny v kWh v èlenení na tri desatinné miesta za obdobie od predchádzajúceho odpoètu,
b) dátum odpoètu,
c) druh odpoètu,
d) v prípade prvého oznámenia za dané odberné miesto
alebo odovzdávacie miesto dátum predchádzajúceho odpoètu,
e) odhad roèného odberu elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v kWh v èlenení na
6 desatinných miest na nasledujúcich 12 mesiacov.
(9) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
vyuíva typové diagramy odberov na urèenie náhradných hodnôt odberov elektriny a dodávok elektriny do
odberných miest a odovzdávacích miest vybavených
urèeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt
a) na potreby zúètovania odchýlok,
b) na tvorbu technických podkladov pre centrálnu fakturáciu,
c) na tvorbu bilancií.
(10) Podrobnosti o poskytovaní údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a pouití typových
diagramov odberu organizátorom krátkodobého trhu
s elektrinou sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 23
Vyúètovanie za dodávku
elektriny odberate¾om elektriny
(1) Dodávka elektriny sa uskutoèòuje na základe
zmluvy o dodávke elektriny22) alebo na základe zmluvy
o zdruenej dodávke elektriny,23) ktorých náleitosti sú
ustanovené v § 37 ods. 1 a 9.
(2) Mnostvo odobratej elektriny sa meria, stanoví
a úètuje na základe údajov urèeného meradla24) alebo
na základe vzájomne odsúhlaseného stavu urèeného
meradla medzi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy
a odberate¾om elektriny alebo diagramu pod¾a § 22
oznámených prevádzkovate¾om distribuènej sústavy,
do ktorej je prísluné odberné miesto pripojené. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy poskytuje údaje potrebné na vyúètovanie dodávate¾om elektriny do piatich pracovných dní po skonèení kalendárneho
mesiaca alebo po vykonaní fyzického odpoètu pri odberných miestach s meraním typu C.
(3) Vyúètovanie dodávky elektriny odberate¾ovi elektriny obsahuje údaje pod¾a uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to samostatne vyèíslený
údaj o cene za
a) dodávku elektriny,
b) distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny,
c) straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,

) § 26 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 26 ods. 9 zákona è. 251/2012 Z. z.
24
) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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d) systémové sluby,
e) prevádzkovanie systému,
f) odvod do Národného jadrového fondu.
(4) Pri zmene dodávate¾a sa odberate¾ovi elektriny
v domácnosti doruèuje pôvodným dodávate¾om elektriny koneèné vyúètovanie platieb za dodávku elektriny
do tyroch týdòov po vykonaní zmeny dodávate¾a. Koneèné vyúètovanie platieb za dodávku elektriny sa
uskutoèní na základe urèenia spotreby na odbernom
mieste prevádzkovate¾om sústavy na základe fyzického
odpoètu alebo odpoètu urèeného meradla vykonanom
na základe vzájomne odsúhlaseného stavu urèeného
meradla medzi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy
a odberate¾om alebo ním splnomocneným dodávate¾om
elektriny.
Zmena dodávate¾a elektriny
a zmena bilanènej skupiny
§ 24
Postup pri zmene dodávate¾a elektriny
a zmeny bilanènej skupiny
(1) Dodávate¾a elektriny a bilanènú skupinu je
moné zmeni iba jedným z týchto spôsobov:
a) pri zmene reimu zodpovednosti za odchýlku odberate¾ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednos za
odchýlku a sám tvorí bilanènú skupinu, prenáa na
základe zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo
zmluvy o dodávke elektriny svoju zodpovednos za
odchýlku na svojho dodávate¾a elektriny,
b) pri zmene reimu zodpovednosti za odchýlku odberate¾ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednos
za odchýlku na svojho dodávate¾a elektriny, vypovedá zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo
zmluvy o dodávke elektriny s doterajím dodávate¾om elektriny a vytvára vlastnú bilanènú skupinu,
c) pri zmene dodávate¾a elektriny odberate¾ elektriny,
ktorý uzavrel zmluvu o zdruenej dodávke elektriny
alebo zmluvu o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku úèastníka trhu
s elektrinou, túto zmluvu ukonèuje a uzatvára zmluvu s novým dodávate¾om elektriny, èím mení dodávate¾a elektriny; kadá zmena dodávate¾a elektriny
je zároveò zmenou bilanènej skupiny a je bezplatná.
(2) Na spôsoby uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa
vzahuje § 25. Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. c)
sa vzahuje § 26.
(3) Odberné miesto úèastníka trhu s elektrinou môe
by zásobované súèasne viacerými dodávate¾mi elektriny v reime vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvorenia samostatnej zmluvy o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo samostatnej zmluvy o prístupe do
distribuènej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovate¾om distribuènej sústavy. V reime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku môe by odberné miesto
úèastníka trhu s elektrinou zásobované súèasne viace25

) § 15 ods. 16 zákona è. 251/2012 Z. z.
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rými dodávate¾mi elektriny len pod¾a podmienok ustanovených v § 13 ods. 7.
§ 25
Postup pri zmene bilanènej skupiny
(1) Podmienkou na zmenu bilanènej skupiny je
ukonèenie zmluvy pod¾a § 22 ods. 1 písm. a) a b) uzatvorenej s doterajím dodávate¾om elektriny alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr
ku dòu vykonania zmeny bilanènej skupiny a uzatvorenie zmluvy s novým dodávate¾om elektriny alebo s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s úèinnosou ku dòu vykonania zmeny bilanènej skupiny.
(2) Proces zmeny bilanènej skupiny trvá 21 dní. iados na zmenu bilanènej skupiny môe nový subjekt
zúètovania doruèi najneskôr 21 dní pred uplynutím
výpovednej lehoty pod¾a osobitného predpisu25) alebo
pred skonèením platnosti zmluvy o dodávke elektriny.
iados na zmenu bilanènej skupiny doruèenú neskôr
ako 21 dní pred poadovaným dòom zmeny prevádzkovate¾ sústavy zamietne.
(3) Doruèenie iadosti na zmenu bilanènej skupiny
od nového subjektu zúètovania týkajúcej sa daného
odberného miesta a smerujúcej k zmene bilanènej skupiny daného odberného miesta je z poh¾adu prevádzkovate¾a sústavy na úèely procesu zmeny bilanènej skupiny potvrdením o uzavretí relevantnej zmluvy medzi
subjektom zúètovania alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a odberate¾om elektriny na odbernom mieste. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie námietky doterajím subjektom zúètovania pod¾a
odseku 6.
(4) Prevádzkovate¾ sústavy preverí úplnos a správnos údajov oznámených subjektom zúètovania a zaèatie procesu zmeny bilanènej skupiny oznámi doterajiemu a novému subjektu zúètovania. V prípade
odberných miest pripojených do regionálnej distribuènej sústavy sa poiadavka na zmenu bilanènej skupiny
zasiela v súlade s technickou pecifikáciou pod¾a § 7.
Ak prevádzkovate¾ sústavy zistí nedostatky, procesnú
poiadavku zamietne.
(5) Pri zisovaní spotreby elektriny pre odberné miesto ku dòu zmeny bilanènej skupiny sa postupuje pod¾a
§ 27.
(6) Doterají subjekt zúètovania môe vznies námietku proti zmene bilanènej skupiny pre prísluné
odberné miesta prevádzkovate¾ovi sústavy najskôr
15 dní a najneskôr 10 dní pred poadovaným dòom vykonania zmeny bilanènej skupiny elektriny, a to z dôvodu neukonèenia zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zúètovaní odchýlky. Prevádzkovate¾
sústavy po doruèení námietky proces zmeny bilanènej
skupiny zastaví, prièom neskúma opodstatnenos ani
oprávnenos vznesenej námietky a nenesie iadnu zodpovednos za prípadnú spôsobenú kodu alebo ulý
zisk spôsobený zastavením procesu zmeny námietkou
doterajieho subjektu zúètovania. Ak bol proces zmeny
bilanènej skupiny zastavený z dôvodu vznesenia ná-
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mietky doterajieho subjektu zúètovania, prevádzkovate¾ sústavy o tom bezodkladne informuje doterají
subjekt, ako aj iadate¾a o vykonanie zmeny bilanènej
skupiny. Ak doterají subjekt zúètovania doruèí námietku skôr ako 15 dní alebo neskôr ako 10 dní pred
poadovaným dòom zmeny, prevádzkovate¾ sústavy
námietku zamietne.
(7) Podmienky na zmenu bilanènej skupiny sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a sústavy.
(8) Prevádzkovate¾ sústavy oznámi zmenu bilanènej
skupiny pre odberné miesta alebo odovzdávacie miesto
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 9:00
hod. dòa, od ktorého je zmena bilanènej skupiny úèinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 26
Postup pri zmene dodávate¾a elektriny
(1) Podmienkou na zmenu dodávate¾a elektriny je
ukonèenie zmluvy pod¾a § 24 ods. 1 písm. c) uzatvorenej s pôvodným dodávate¾om elektriny najneskôr ku
dòu vykonania zmeny dodávate¾a elektriny a uzatvorenie zmluvy s novým dodávate¾om elektriny s úèinnosou ku dòu vykonania zmeny dodávate¾a elektriny.
Ak výpoveï zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo
zmluvy o dodávke elektriny zasiela v mene odberate¾ov
elektriny pôvodnému dodávate¾ovi elektriny nový dodávate¾ elektriny, spolu s výpoveïami zmlúv sa zasiela
zoznam dotknutých odberate¾ov elektriny elektronickou formou v tabu¾kovom editore.
(2) Proces zmeny dodávate¾a elektriny trvá 21 dní.
iados na zmenu dodávate¾a elektriny je moné novým
dodávate¾om elektriny doruèi najneskôr 21 dní pred
uplynutím výpovednej lehoty pod¾a osobitného
predpisu25) alebo pred skonèením platnosti zmluvy
o dodávke elektriny. iados na zmenu dodávate¾a
elektriny doruèenú neskôr ako 21 dní pred poadovaným dòom zmeny prevádzkovate¾ sústavy zamietne.
(3) Doruèenie poiadavky od nového dodávate¾a elektriny týkajúcej sa daného odberného miesta a smerujúcej k zmene dodávate¾a na danom odbernom mieste je
z poh¾adu prevádzkovate¾a sústavy na úèely procesu
zmeny dodávate¾a potvrdením o uzavretí príslunej
zmluvy medzi dodávate¾om elektriny a odberate¾om
elektriny na odbernom mieste. Týmto nie je dotknuté
právo na vznesenie námietky zo strany doterajieho dodávate¾a elektriny pod¾a odseku 6.
(4) Prevádzkovate¾ sústavy preverí úplnos a správnos údajov oznámených dodávate¾om elektriny a zaèatie procesu zmeny dodávate¾a oznámi obom dodávate¾om elektriny. V prípade odberných miest
pripojených do regionálnej distribuènej sústavy je
poiadavka na zmenu dodávate¾a elektriny zaslaná
v súlade s technickou pecifikáciou pod¾a § 7 ods. 10.
Ak prevádzkovate¾ sústavy zistí nedostatky, procesnú
poiadavku zamietne. Ak dodávate¾ elektriny má voèi
prevádzkovate¾ovi sústavy nevyrovnané záväzky po
splatnosti, prevádzkovate¾ sústavy neumoní zaèatie
procesu zmeny dodávate¾a elektriny, o èom dodávate¾a
elektriny bezodkladne upovedomí, a dodávate¾ elektri-
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ny uhradí nevyrovnané poh¾adávky najneskôr v deò vykonania zmeny dodávate¾a elektriny.
(5) Pri zisovaní spotreby elektriny pre odberné
miesto ku dòu zmeny dodávate¾a elektriny sa postupuje pod¾a § 27.
(6) Pôvodný dodávate¾ elektriny môe vznies námietku proti zmene dodávate¾a elektriny pre prísluné
odberné miesto prevádzkovate¾ovi sústavy do desiatich
dní pred poadovaným dòom vykonania zmeny dodávate¾a elektriny, avak nie skôr ako 15 dní pred
poadovaným dòom vykonania zmeny dodávate¾a, a to
výluène z dôvodu neukonèenia zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dòu zmeny dodávate¾a. Ak bola
vznesená námietka pod¾a prvej vety, prevádzkovate¾
sústavy zmenu dodávate¾a elektriny nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávate¾a elektriny, nového dodávate¾a elektriny a odberate¾a elektriny.
Prevádzkovate¾ sústavy neposudzuje platnos alebo
neplatnos ukonèenia doterajej zmluvy o dodávke
elektriny. Ak pôvodný dodávate¾ elektriny vznesie námietku proti zmene dodávate¾a bezdôvodne, zodpovedá
za kodu, ktorá vznikla odberate¾ovi elektriny, novému
dodávate¾ovi elektriny a prevádzkovate¾ovi sústavy. Ak
pôvodný dodávate¾ elektriny doruèí námietku skôr ako
15 dní alebo neskôr ako 10 dní pred poadovaným dòom
zmeny, prevádzkovate¾ sústavy námietku zamietne.
(7) Ak o to odberate¾ elektriny poiada, pôvodný dodávate¾ elektriny mu preukáe dôvod vznesenia námietky, pre ktorú bol proces zmeny dodávate¾a elektriny
zastavený, a to do desiatich dní od doruèenia iadosti.
(8) Pri zmene dodávate¾a elektriny ustanovenia
o zmluve o dodávke elektriny platia aj na zmluvu
o zdruenej dodávke elektriny.
(9) Nový dodávate¾ elektriny prevezme odberné
miesto do svojej bilanènej skupiny v stave, v akom bolo
odberné miesto vyradené z bilanènej skupiny pôvodného dodávate¾a elektriny.
(10) Prevádzkovate¾ sústavy oznámi zmenu dodávate¾a elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie
miesto organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
najneskôr v deò, od ktorého je zmena dodávate¾a úèinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 27
Zisovanie spotreby elektriny pre odberné
miesto pri zmene dodávate¾a elektriny
alebo pri zmene bilanènej skupiny
(1) Pre odberné miesto s meraním typu A prevádzkovate¾ sústavy vykoná dia¾kový odpoèet stavu elektromera ku dòu zmeny bilanènej skupiny alebo zmeny
dodávate¾a. Prevádzkovate¾ sústavy urèí ku dòu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto
s meraním typu B, ktorého sa zmena týka, pod¾a skutoène nameraných hodnôt.
(2) Pre odberné miesto s meraním typu C, ktorého sa
zmena týka, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy urèí
pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doruèení iadosti o zmenu registrácie odberného miesta
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v súlade s § 25 a 26 a oznámi ho subjektu zúètovania
a novému dodávate¾ovi elektriny najneskôr sedem dní
pred dòom vykonania zmeny bilanènej skupiny alebo
dodávate¾a elektriny.
(3) Prevádzkovate¾ sústavy bezodplatne urèí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C na
základe fyzického odpoètu alebo odpoètu urèeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného
stavu urèeného meradla medzi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a odberate¾om elektriny alebo ním
splnomocneným dodávate¾om elektriny pod¾a technickej pecifikácie a prevádzkového poriadku.
(4) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá dotknutým subjektom zúètovania alebo dodávate¾om elektriny údaje
o spotrebe elektriny pre odberné miesto zistené pod¾a
odsekov 1 a 3 ku dòu vykonania zmeny do desiatich
pracovných dní odo dòa vykonania zmeny.
Organizovanie a vyhodnotenie
organizovaného krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou
§ 28
Podmienky úèasti na organizovanom
krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou
(1) Organizovaný krátkodobý cezhranièný trh s elektrinou sa uskutoèòuje na základe zmluvy o prístupe
a podmienkach úèasti na organizovanom krátkodobom
cezhraniènom trhu s elektrinou uzavretej medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a úèastníkom organizovaného krátkodobého cezhranièného
trhu s elektrinou po zloení finanènej zábezpeky úèastníkom organizovaného krátkodobého cezhranièného
trhu s elektrinou najneskôr tri dni pred úèinnosou tejto zmluvy a po splnení ïalích obchodných podmienok
uvedených v prevádzkovom poriadku organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou.
(2) Úèastníkom organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou môe by len subjekt zúètovania s platnou a úèinnou zmluvou o zúètovaní odchýlky.
(3) Úèastník organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou zasiela organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnocovanie, zúètovanie a vysporiadanie organizovaného
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou a informácie potrebné na èinnos organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou.
§ 29
Registrácia objednávok a párovanie objednávok
v rámci organizovaného krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou
(1) Objednávky úèastníka organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou obsahujú ponuku na predaj elektriny alebo dopyt na nákup elektriny.
(2) Úèastník organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou zadáva objednávky do èasu
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urèeného prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3) Úèastník organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou doruèí objednávky organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v èase, spôsobom a vo formáte v súlade s prevádzkovým poriadkom
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a platnými pravidlami informaèného systému organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou.
(4) Párovanie objednávok sa vykonáva v nasledujúcich reimoch urèených v prevádzkovom poriadku
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou:
a) v reime koordinovaného párovania, pri ktorom prebieha spoloèné párovanie obchodných oblastí
s vyuitím definovanej hodnoty prenosovej kapacity
integrovaných trhov,
b) v reime samostatného párovania, pri ktorom prebieha samostatné párovanie slovenskej obchodnej
oblasti.
§ 30
Vyhodnotenie, zúètovanie
a vysporiadanie organizovaného
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou
(1) Vyhodnotenie, zúètovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou sa vykonáva denne a mesaène v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou.
(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
sprístupòuje úèastníkom organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou
prostredníctvom
informaèného
systému
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môe
z dôvodu technických problémov pozastavi alebo zrui obchodovanie na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou pod¾a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súèinnos
pri organizovaní krátkodobého cezhranièného trhu
s elektrinou.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy poskytne na
poiadanie organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnotenie organizovaného
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou.
§ 31
Centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich
s prevádzkou sústavy vykonávaná organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou
(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pre
potreby centrálnej fakturácie vyhodnocuje údaje o
a) odbere elektriny koncovými odberate¾mi pripojenými do prenosovej sústavy,
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b) odbere elektriny koncovými odberate¾mi pripojenými do distribuènej sústavy,
c) odbere elektriny koncovými odberate¾mi priamym
vedením,
d) ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny.
(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupòuje úèastníkom trhu s elektrinou podklady v kWh
na fakturáciu za mnostvo elektriny podliehajúce
a) tarife za systémové sluby,
b) tarife za prevádzkovanie systému,
c) efektívnej sadzbe odvodu do Národného jadrového
fondu.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou fakturuje subjektom zúètovania
a) tarifu za systémové sluby,
b) tarifu za prevádzkovanie systému,
c) efektívnu sadzbu odvodu do Národného jadrového
fondu.
(4) Podrobnosti sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje úradu na vyiadanie informácie potrebné na
úèely cenovej regulácie.
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na
úèel fakturácie a zúètovania uzatvára samostatné
zmluvy so subjektmi zúètovania.
§ 32
Správa, zber a sprístupòovanie nameraných údajov
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prístup k nameraným údajom dotknutým
úèastníkom trhu s elektrinou za celé vymedzené územie v jednom centrálnom mieste.
(2) Prevádzkovate¾ sústavy, prevádzkovate¾ priameho vedenia a výrobca elektriny poskytuje oganizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou údaje za jednotlivé odberné miesta, odovzdávacie miesta a meracie body
v èlenení pod¾a identifikaèných èísel urèených v súlade
so tandardom zdruenia prevádzkovate¾ov.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pri
správe, zbere a sprístupòovaní nameraných údajov
zodpovedá za
a) zúètovanie odchýlok,
b) poskytovanie údajov dotknutým úèastníkom trhu
s elektrinou,
c) prípravu podkladov na úèely centrálnej fakturácie.
(4) Za správnos a úplnos údajov poskytnutých organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zodpovedá poskytovate¾ údajov, ktorým je
a) prevádzkovate¾ sústavy,
b) prevádzkovate¾ priameho vedenia,
c) výrobca elektriny.
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie
evidenciu
a) prevádzkovate¾ov sústav pod¾a identifikaèných èísel
pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
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b) sústav pod¾a identifikaèných èísel pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
c) výrobcov elektriny pod¾a identifikaèných èísel pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou,
d) zariadení na výrobu elektriny a generátorov pod¾a
identifikaèných èísel pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom krátkodobého trhu
s elektrinou,
e) subjektov zúètovania pod¾a identifikaèných èísel
pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
f) bilanèných skupín pod¾a identifikaèných èísel pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
g) dodávate¾ov elektriny pod¾a identifikaèných èísel
pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
h) prevádzkovate¾ov priameho vedenia pod¾a identifikaèných èísel pridelených lokálnym vydavate¾om
alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
i) priamych vedení pod¾a identifikaèných èísel pridelených lokálnym vydavate¾om alebo organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou,
j) odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich
rozhranie sústav, odberných miest a odovzdávacích
miest tvoriacich rozhranie zariadenia na výrobu
elektriny a sústavy a odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie zariadenia na výrobu
elektriny a priameho vedenia pod¾a identifikaèných
èísel pridelených lokálnym vydávate¾om alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie
evidenciu odberných miest a odovzdávacích miest
úèastníkov trhu s elektrinou pod¾a identifikaèných èísel pridelených prevádzkovate¾om sústavy, do ktorej je
odberné miesto a odovzdávacie miesto pripojené.
(7) Identifikaèné èísla sú pride¾ované na základe pravidiel uverejnených vydávate¾om identifikaèných èísel
na vymedzenom území na jeho webovom sídle.
(8) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených do
prenosovej sústavy obsahujúci tieto údaje:
a) identifikaèné èíslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b) druh odberného miesta,
c) typ urèeného meradla,
d) informáciu, èi je na dané odberné miesto a odovzdávacie miesto uzatvorená zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s uívate¾om odberného miesta a odovzdávacieho miesta alebo
zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose
elektriny s dodávate¾om elektriny,
e) identifikaèné èíslo bilanènej skupiny subjektu zúètovania, ktorý za odberné miesto a odovzdávacie
miesto prebral zodpovednos za odchýlku,
f) identifikaèné èíslo dodávate¾a elektriny do odberného
miesta a odovzdávacieho miesta v prípade uzatvore-
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nej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s dodávate¾om elektriny,
g) v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny identifikaèné èíslo výrobcu
elektriny, ktorý je drite¾om povolenia na výrobu
elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom
mieste, a identifikaèné èíslo zariadenia na výrobu
elektriny,
h) v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí rozhranie medzi prenosovou sústavou
a inou prenosovou sústavou alebo prenosovou sústavou a distribuènou sústavou, identifikaèné èíslo
susediacej sústavy,
i) v prípade preruenia prenosu elektriny údaj o období, v ktorom je prenos elektriny preruený.
(9) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou kadú
zmenu údajov pod¾a odseku 7 pre odberné miesto
a odovzdávacie miesto, zánik odberného miesta a odovzdávacieho miesta a vznik nového odberného miesta
a odovzdávacieho miesta vrátane údajov pod¾a odseku 7.
(10) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy odovzdáva
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v truktúre a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom urèené údaje:
a) odber elektriny zo sústavy prevádzkovate¾a prenosovej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo
odovzdávacích miest
1. odberate¾ov elektriny pripojených do prenosovej
sústavy,
2. výrobcov elektriny pripojených do prenosovej
sústavy,
3. tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej
prenosovej sústavy,
4. tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribuènej sústavy,
b) dodávka elektriny do sústavy prevádzkovate¾a prenosovej sústavy z jednotlivých odovzdávacích miest
alebo odberných miest
1. odberate¾ov elektriny pripojených do prenosovej
sústavy,
2. výrobcov elektriny pripojených do prenosovej
sústavy,
3. tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej
prenosovej sústavy,
4. tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribuènej sústavy,
c) straty elektriny v prenosovej sústave.
(11) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy odovzdáva
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje alebo náhradným spôsobom urèené údaje:
a) denne do 9:30 hod. za predchádzajúci deò v tvrhodinovom rozlíení v prípade údajov meraných urèeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt
a v prípade strát elektriny v sústave,
b) do piateho pracovného dòa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v tvrhodinovom rozlíení
v prípade opráv údajov meraných urèeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade
strát elektriny v sústave.
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(12) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam
odberných miest a odovzdávacích miest pripojených do
distribuènej sústavy obsahujúci tieto údaje:
a) identifikaèné èíslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b) druh odberného miesta,
c) typ urèeného meradla,
d) informáciu, èi je na odberné miesto a odovzdávacie
miesto uzatvorená zmluva o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny s uívate¾om odberného miesta a odovzdávacieho miesta alebo rámcová distribuèná zmluva s dodávate¾om elektriny,
e) identifikaèné èíslo bilanènej skupiny subjektu zúètovania, ktorý za odberné miesto a odovzdávacie
miesto prebral zodpovednos za odchýlku,
f) identifikaèné èíslo dodávate¾a elektriny do odberného miesta a odovzdávacieho miesta v prípade uzatvorenej rámcovej distribuènej zmluvy s dodávate¾om elektriny,
g) v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta
výrobcu elektriny identifikaèné èíslo výrobcu elektriny, ktorý je drite¾om povolenia na výrobu elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom mieste,
h) v prípade preruenia distribúcie elektriny údaj o období, v ktorom bola distribúcia elektriny preruená,
i) v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta vybaveného urèeným meradlom bez priebehového
záznamu hodnôt triedu typového diagramu odberu,
j) údaj o napäovej úrovni, na ktorú je odberné miesto
alebo odovzdávacie miesto pripojené.
(13) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zmenu
údajov pod¾a odseku 11 pre odberné miesto a odovzdávacie miesto, zánik odberného miesta a odovzdávacieho miesta a vznik nového odberného miesta a odovzdávacieho miesta vrátane údajov pod¾a odseku 11.
(14) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdáva
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v truktúre a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom urèené údaje:
a) odber elektriny zo sústavy prevádzkovate¾a distribuènej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo odovzdávacích miest
1. odberate¾ov elektriny pripojených do distribuènej
sústavy,
2. výrobcov elektriny pripojených do distribuènej
sústavy,
3. tvoriacich rozhranie distribuènej sústavy a inej
distribuènej sústavy,
b) dodávka elektriny do sústavy prevádzkovate¾a distribuènej sústavy z jednotlivých odovzdávacích
miest alebo odberných miest
1. odberate¾ov elektriny pripojených do distribuènej
sústavy,
2. výrobcov elektriny pripojených do distribuènej
sústavy,
3. tvoriacich rozhranie distribuènej sústavy a inej
distribuènej sústavy,
c) straty elektriny v distribuènej sústave.
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(15) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy odovzdáva
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje alebo náhradným spôsobom urèené údaje:
a) denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deò v tvrhodinovom rozlíení v prípade údajov meraných urèeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt
a v prípade strát elektriny v sústave,
b) do piateho pracovného dòa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v tvrhodinovom rozlíení
v prípade opráv údajov meraných urèeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade
strát elektriny v sústave,
c) do piateho pracovného dòa po odpoète urèeného
meradla za obdobie od predchádzajúceho odpoètu
urèeného meradla v prípade údajov meraných urèeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt.
(16) Ak je èas distribuènej sústavy pripojená k elektroenergetickým zariadeniam mimo vymedzeného územia alebo je odpojená od elektrizaènej sústavy Slovenskej republiky, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy
denne poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou hodnoty cezhranièných tokov elektriny
distribuènou sústavou a ïalie údaje potrebné na èinnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(17) Prevádzkovate¾ priameho vedenia odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených na
priame vedenie obsahujúci tieto údaje:
a) identifikaèné èíslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b) druh odberného miesta,
c) typ urèeného meradla,
d) údaj o období, v ktorom je fyzická dodávka elektriny
preruená, ak bola fyzická dodávka elektriny.
(18) Prevádzkovate¾ priameho vedenia odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v truktúre
a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto namerané
údaje alebo náhradným spôsobom urèené údaje:
a) fyzický odber elektriny z priameho vedenia do odberných miest alebo odovzdávacích miest
1. odberate¾ov elektriny pripojených na priame vedenie,
2. výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3. tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného
priameho vedenia,
b) fyzická dodávka elektriny do priameho vedenia
z odovzdávacích miest alebo odberných miest
1. odberate¾ov elektriny pripojených na priame vedenie,
2. výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3. tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného
priameho vedenia,
c) vlastná spotreba elektriny prevádzkovate¾a priameho vedenia.
(19) Prevádzkovate¾ priameho vedenia odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané
údaje alebo náhradným spôsobom urèené údaje:
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a) denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deò v tvrhodinovom rozlíení v prípade údajov meraných urèeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt,
b) do piateho pracovného dòa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v tvrhodinovom rozlíení
v prípade opráv údajov meraných urèeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt,
c) do piateho pracovného dòa po odpoète urèeného
meradla za obdobie od predchádzajúceho odpoètu
urèeného meradla v prípade údajov meraných urèeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt.
(20) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje vyuíva na
a) zúètovanie odchýlok,
b) centrálnu fakturáciu,
c) poskytovanie nameraných údajov za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta subjektom zúètovania, ktoré za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto prevzali zodpovednos za odchýlku,
d) poskytovanie nameraných údajov za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta dodávate¾om,
ktorí dodávajú elektrinu do daného odberného miesta
alebo odovzdávacieho miesta,
e) poskytovanie agregovaných údajov úradu, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a Národnému jadrovému fondu,
f) vytváranie bilancií a tatistík za elektrizaènú sústavu Slovenskej republiky.
(21) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
uverejòuje na svojom webovom sídle
a) denne do 13:00 hod. údaje o celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b) denne do 13:00 hod. údaje o spotrebe elektriny na
vymedzenom území,
c) denne do 13:00 hod. údaje o koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
d) údaje o plánovanej výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej
spotrebe elektriny výrobcu elektriny a dodávke elektriny priamym vedením na vymedzenom území na
nasledujúci kalendárny mesiac,
e) údaje o plánovanej výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej
spotrebe elektriny výrobcu elektriny a dodávke elektriny priamym vedením na vymedzenom území na
kalendárny rok,
f) údaje o plánovanej výrobe elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie a kombinovanou výrobou elektriny
a tepla na nasledujúci kalendárny rok,
g) údaje o oèakávanej výrobe elektriny na obdobie piatich rokov.
Spôsob urèenia finanènej
zábezpeky subjektu zúètovania
§ 33
Spôsob hodnotenia subjektu zúètovania
a zaradenie do hodnotiacich skupín
(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
uskutoèòuje hodnotenie subjektu zúètovania a zaradenie do hodnotiacich skupín (ïalej len hodnotenie)
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s cie¾om dosiahnu optimálnu výku finanènej zábezpeky zoh¾adòujúcim hodnotenie miery rizika subjektu
zúètovania. Subjekt zúètovania si vypoèíta výku finanènej zábezpeky spôsobom uverejneným na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutoèòuje hodnotenie miery rizika subjektu zúètovania
pod¾a objednaného objemu obchodov s elektrinou
a dodriavania platobných záväzkov subjektu zúètovania v uplynulom období.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
uskutoèòuje hodnotenie subjektu zúètovania
a) pri uzatvorení zmluvy o zúètovaní odchýlky na základe údajov uvedených v iadosti o stanovenie výky finanènej zábezpeky,
b) pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.
(4) Hodnotenie subjektu zúètovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pod¾a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a platí
a) odo dòa nadobudnutia úèinnosti zmluvy o zúètovaní
odchýlky pre subjekt zúètovania pod¾a odseku 3
písm. a),
b) od mesiaca nasledujúceho po doruèení oznámenia
subjektu zúètovania pod¾a odseku 3 písm. b).
(5) Subjekt zúètovania môe poda úradu námietky
proti postupu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pri hodnotení subjektu zúètovania. V prípade
oprávnenosti námietky upraví organizátor krátkodobého trhu s elektrinou hodnotenie a výku finanènej zábezpeky subjektu zúètovania s úèinnosou do troch
pracovných dní od doruèenia námietky.
(6) Subjekt zúètovania môe jedenkrát mesaène
poiada organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
o zmenu hodnotenia a zmenu výky finanènej zábezpeky. Spolu so iadosou o zmenu predkladá subjekt zúètovania podklady na hodnotenie pod¾a prevádzkového
poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi
subjektu zúètovania výsledok zmeny hodnotenia
a zmenu výky finanènej zábezpeky do troch pracovných dní od prijatia platnej iadosti na zmenu hodnotenia na nasledujúci mesiac.
(7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou urèuje zaradenie do hodnotiacej skupiny pod¾a bodovej
hodnoty parametra Hk pod¾a vzorca
Hk = K1 + K2,
kde
Hk je celkový poèet bodov,
K1 je poèet bodov kritéria 1, ktoré zoh¾adòuje základný
majetok subjektu zúètovania,
K2 je poèet bodov kritéria 2, ktoré zoh¾adòuje oneskorenie úhrad subjektu zúètovania organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou.
(8) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou urèuje kritériá hodnotenia K1, K2 pre subjekt zúètovania
pod¾a hodnoty základného majetku subjektu zúètovania vo vzahu k maximálnemu mesaènému objemu obchodov a kumulovanému poètu dní oneskorenia úhra-
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dy záväzkov voèi organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou; maximálny mesaèný objem obchodov je
stanovený ako 30-násobok maximálneho objemu denných obchodov dohodnutých medzi subjektom zúètovania a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(9) Podrobnosti o zaradení do hodnotiacich skupín
sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 34
Spôsob urèenia finanènej zábezpeky
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou urèuje
výku finanènej zábezpeky subjektu zúètovania pod¾a
vzorca
FZ = OO x (Zp + 5) x Po x Kg x Co,
kde
FZ je finanèná zábezpeka subjektu zúètovania v eurách,
OO je vyia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny a zo sumy absolútnych
hodnôt dohodnutých dodávok elektriny v dennom diagrame subjektu zúètovania nahlásených subjektom
zúètovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
Zp je obdobie, na ktoré sa urèuje finanèná zábezpeka;
dåka obdobia je stanovená v prevádzkovom poriadku
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
Po je pomerná odchýlka subjektu zúètovania platná na
nasledujúci mesiac stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou s presnosou na tri desatinné miesta; u subjektov zúètovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúètovaní
odchýlky, a subjektov zúètovania bez odberného miesta sa Po urèuje v hodnote 0,5; minimálnou hodnotou Po
je 0, 005,
Kg je koeficient finanènej garancie pre danú hodnotiacu skupinu urèený v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na základe dosiahnutej hodnoty parametra Hk v intervale 0 a 1,
Co je priemerná cena kladnej odchýlky v eurách platná
na nasledujúci mesiac; túto cenu uverejòuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom
sídle.
§ 35
Finanèná zábezpeka voèi
prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uskutoèòuje
hodnotenie uívate¾a sústavy a zaradenie do hodnotiacich skupín (ïalej len hodnotenie uívate¾a sústavy)
a urèí výku finanènej zábezpeky uívate¾a sústavy na
úèely zmlúv uzatvorených medzi prevádzkovate¾om
distribuènej sústavy a uívate¾mi sústavy, ktorých
predmetom je zabezpeèenie distribúcie elektriny do odberných miest uívate¾ov sústavy pod¾a prevádzkového
poriadku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uskutoèòuje
hodnotenie miery rizika uívate¾a sústavy pod¾a prílohy è. 9 v prípade uzavretia rámcovej distribuènej zmluvy a prevádzkového poriadku prevádzkovate¾a distri-
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buènej sústavy v prípade uzavretia zmluvy o prístupe
do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny.

predpisov26) môe ukonèi rámcovú distribuènú zmluvu.

(3) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uskutoèòuje hodnotenie uívate¾a sústavy
a) pri uzatvorení zmluvy o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribuènej zmluvy,
b) pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.

(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy z dôvodov
uvedených v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy
a prenose elektriny uzatvorenej medzi prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a úèastníkom trhu môe ukonèi zmluvu o prístupe do prenosovej sústave a o prenose elektriny.

(4) Hodnotenie uívate¾a sústavy oznámi prevádzkovate¾ distribuènej sústavy pod¾a prevádzkového poriadku a platí
a) odo dòa nadobudnutia úèinnosti zmluvy pod¾a odseku 3 písm. a),
b) od mesiaca nasledujúceho po doruèení oznámenia
uívate¾ovi sústavy pod¾a odseku 3 písm. b).

(3) Prevádzkovate¾ sústavy je oprávnený ukonèi
zmluvy pod¾a odsekov 1 a 2 na základe riadne doruèenej výpovede, prièom výpovedná lehota uplynie od posledného dòa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bola výpoveï zmluvy doruèená. Zmluvy pod¾a
odsekov 1 a 2 sú platne ukonèené vtedy, ak iaden
z úèastníkov trhu s elektrinou, ktorí zmluvu uzatvorili,
si neuplatnil právo pod¾a osobitného predpisu.27) Poèas
plynutia výpovednej lehoty pod¾a tohto odseku prevádzkovate¾ sústavy má právo odmietnu iados o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribuènej
sústavy a o distribúcii elektriny, ak zo iadosti koncového odberate¾a vyplýva, e po dni, v ktorom uplynie výpovedná lehota, preberá zodpovednos za odchýlku
úèastníka trhu do odberného miesta koncového odberate¾a elektriny ten dodávate¾ elektriny, s ktorým prevádzkovate¾ sústavy ukonèil zmluvu pod¾a odsekov 1
a 2.

(5) Ak uívate¾ distribuènej sústavy nesúhlasí s hodnotením prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, môe
poda námietky prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy do troch pracovných dní odo dòa uverejnenia hodnotenia uívate¾a distribuènej sústavy pod¾a odseku 4.
Podanie námietky nemá odkladný úèinok. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy preverí oprávnenos námietky. V prípade oprávnenosti námietky prevádzkovate¾
distribuènej sústavy upraví hodnotenie uívate¾a distribuènej sústavy a upraví výku finanènej zábezpeky
s úèinnosou do troch pracovných dní od doruèenia námietky. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy informuje
úrad o podanej námietke uívate¾a distribuènej sústavy a spôsobe jej vybavenia.
(6) Uívate¾ sústavy môe jedenkrát za tri mesiace
poiada prevádzkovate¾a sústavy o zmenu hodnotenia
a zmenu výky finanènej zábezpeky. Spolu so iadosou o zmenu predkladá uívate¾ sústavy podklady
na hodnotenie pod¾a prevádzkového poriadku. Prevádzkovate¾ sústavy oznámi uívate¾ovi výsledok zmeny hodnotenia a zmenu výky finanènej zábezpeky do
piatich pracovných dní od prijatia platnej iadosti na
zmenu hodnotenia na nasledujúci mesiac, ak je iados
opodstatnená a spåòa vetky náleitosti pod¾a odseku 1.
(7) Hodnotenie uívate¾a sústavy a výka finanènej
zábezpeky uívate¾a sústavy platia do ukonèenia platnosti zmluvy o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribuènej zmluvy,
ak poèas platnosti zmluvy nedôjde k významnej zmene
vstupných údajov hodnotenia, alebo do zmeny hodnotenia pod¾a odseku 3 písm. b).
§ 36
Dodávate¾ poslednej intancie
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy z dôvodov
uvedených v rámcovej distribuènej zmluve uzatvorenej
medzi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a dodávate¾om elektriny alebo z dôvodov pod¾a osobitných
26

(4) Ak dodávate¾ovi elektriny bolo zruené povolenie
na dodávku elektriny alebo mu zanikne oprávnenie dodáva elektrinu na vymedzenom území pod¾a osobitného predpisu,28) úrad o tejto skutoènosti bezodkladne
informuje vetkých prevádzkovate¾ov sústav, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a dodávate¾a poslednej intancie najneskôr tak, aby mohol prevádzkovate¾ sústavy informova dotknutých úèastníkov trhu
v lehote pod¾a odseku 7.
(5) Ak úèastníkovi trhu s elektrinou bola ukonèená
zmluva o zúètovaní odchýlky a úèastník trhu s elektrinou nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou platnú a úèinnú zmluvu o zúètovaní odchýlky,
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a úèastník
trhu s elektrinou o tejto skutoènosti bezodkladne informuje prevádzkovate¾ov sústav a úrad najneskôr tak,
aby mohol prevádzkovate¾ sústavy informova dotknutých úèastníkov trhu v lehote pod¾a odseku 7.
(6) Ak bola úèastníkovi trhu s elektrinou ukonèená
zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a úèastník trhu s elektrinou nemá platnú a úèinnú zmluvu
o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu
o zúètovaní odchýlky, úèastník trhu s elektrinou o tejto
skutoènosti bezodkladne informuje prevádzkovate¾ov
sústav a úrad najneskôr tak, aby mohol prevádzkovate¾
sústavy informova dotknutých úèastníkov trhu v lehote pod¾a odseku 7.
(7) Prevádzkovate¾ sústavy najneskôr 15 dní pred
uplynutím výpovednej lehoty pod¾a odseku 3 alebo bez-

) Napríklad Obèiansky zákonník v znení neskorích predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov a zákon è. 251/2012
Z. z.
27
) § 37 a 38 zákona è. 250/2012 Z. z.
28
) § 10 zákona è. 251/2012 Z. z.
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prostredne po doruèení informácie pod¾a odsekov 4, 5
alebo odseku 6 informuje prísluného dodávate¾a poslednej intancie, dotknutých odberate¾ov elektriny,
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad
o zaèatí dodávky poslednej intancie. Informácia, ktorá
je posielaná dodávate¾ovi poslednej intancie, úradu
a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum zaèiatku dodávky poslednej intancie aj
zoznam dotknutých odberných miest, za ktoré si ku
dòu zaslania informácie úèastník trhu neuzatvoril
zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose
elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny v lehote pod¾a § 7 ods. 2.
(8) Informácia koncovým odberate¾om elektriny
o zaèiatku dodávky poslednej intancie obsahuje pouèenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej intancie,
dobe jej trvania a monostiach jej ukonèenia.
(9) Prevádzkovate¾ sústavy 15 dní pred uplynutím
výpovednej lehoty pod¾a odseku 3 zasiela príslunému
dodávate¾ovi poslednej intancie zoznam dotknutých
odberných miest, prièom informácia obsahuje aj identifikaèné èísla odberných miest a kmeòové dáta definované pod¾a technickej pecifikácie na výmenu údajov.
(10) Dodávka poslednej intancie do dotknutých odberných miest sa zaèína dòom nasledujúcim po dni,
v ktorom pôvodný dodávate¾ stratil spôsobilos dodáva elektrinu do týchto odberných miest; k tomuto dòu
zároveò priradí prevádzkovate¾ distribuènej sústavy
tieto odberné miesta do bilanènej skupiny dodávate¾a
poslednej intancie a oznámi túto skutoènos organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Dodávka poslednej intancie sa nepovauje za zmenu dodávate¾a
elektriny.
(11) Ku dòu zaèatia dodávky poslednej intancie urèí
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy spotrebu elektriny na odberných miestach, ktoré boli zásobované doterajím dodávate¾om elektriny, na základe odpoètu urèených meradiel alebo pomocou pouitia typových
diagramov odberu. Takto urèená spotreba elektriny je
základom na vyhotovenie koneènej faktúry za distribúciu elektriny a súvisiace sluby zo strany prevádzkovate¾a distribuènej sústavy na doterajieho dodávate¾a
elektriny. Urèenie spotreby elektriny oznámi prevádzkovate¾ distribuènej sústavy aj dodávate¾ovi poslednej
intancie.
(12) Dodávka poslednej intancie trvá najviac tri mesiace, poèas ktorých je dodávate¾om elektriny a súvisiacich sluieb do daných odberných miest dodávate¾
poslednej intancie. Odberate¾ elektriny, ktorému dodáva elektrinu dodávate¾ poslednej intancie, uhradí
dodávate¾ovi poslednej intancie cenu za dodávku poslednej intancie a súvisiace sluby pod¾a cenového
rozhodnutia vydaného úradom pre dodávate¾a poslednej intancie.
(13) Odberate¾ elektriny môe kedyko¾vek poèas trvania dodávky poslednej intancie uzatvori s dodávate¾om poslednej intancie zmluvu o dodávke elektriny
alebo zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo
s iným dodávate¾om elektriny. Dòom úèinnosti zmluvy
o dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke
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elektriny sa konèí dodávka elektriny poslednej intancie do daného odberného miesta. Uzavretie zmluvy
o dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke
elektriny, ktorou sa konèí dodávka poslednej intancie, sa v rámci prísluných lehôt nepovauje za zmenu
dodávate¾a elektriny. Dodávate¾ poslednej intancie
k tomuto dòu vyhotoví faktúru za dodávku poslednej
intancie. Ak odberate¾ uzatvára zmluvu o zdruenej
dodávke s dodávate¾om poslednej intancie, dodávate¾
poslednej intancie môe faktúru za dodávku poslednej intancie zahrnú do riadnej fakturácie v súlade
s jeho obchodnými podmienkami.
(14) Dodávka poslednej intancie sa skonèí aj dòom
ukonèenia odberu elektriny zo strany odberate¾a elektriny alebo pri zmene odberate¾a elektriny na danom
odbernom mieste; ustanovenia odseku 12 upravujúce
vyhotovenie faktúry za dodávku poslednej intancie sa
pouijú primerane.
(15) Dodávka poslednej intancie zaniká uplynutím
troch mesiacov od jej zaèatia; ak odberate¾ elektriny poèas trvania dodávky poslednej intancie nepostupoval
pod¾a odsekov 13, 14 a 17, no po uplynutí troch mesiacov naïalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávate¾ovi elektriny, ktorý mu zabezpeèoval dodávku elektriny poslednej intancie, ním
predpísané platby pod¾a odchodných podmienok pre
dodávku elektriny, povauje sa jeho odber elektriny za
odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej
zmluvy o zdruenej dodávke elektriny na dobu neurèitú v sadzbe, produkte alebo cene urèenej dodávate¾om
elektriny zodpovedajúcej odhadovanej roènej spotrebe
odberate¾a elektriny a spôsobu vyuitia elektriny. Ak
odberate¾ elektriny v domácnosti po skonèení dodávky
poslednej intancie zostane v bilanènej skupine dodávate¾a poslednej intancie, dodávate¾ poslednej intancie odberate¾ovi elektriny v domácnosti vráti rozdiel
medzi cenou za dodávku poslednej intancie a cenou
zmluvne dohodnutou v zmluve o zdruenej dodávke
elektriny platnou po skonèení dodávky poslednej intancie.
(16) Ak odberate¾ elektriny poèas trvania dodávky
poslednej intancie alebo po uplynutí dodávky poslednej intancie pod¾a odseku 15 riadne neuhrádza platby
za dodávku elektriny poslednej intancie alebo za dodávku elektriny pod¾a odseku 15, je dodávate¾ poslednej intancie alebo dodávate¾ elektriny oprávnený
poiada prísluného prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy o preruenie distribúcie elektriny do odberného miesta daného odberate¾a elektriny.
(17) Proces výmeny dodávate¾a elektriny pri dodávke
poslednej intancie trvá desa dní a je bezplatný. Na výmenu dodávate¾a elektriny pri dodávke poslednej intancie sa ustanovenia o zmene dodávate¾a elektriny
nepouijú.
(18) Podmienkou skonèenia dodávky poslednej intancie pred uplynutím trojmesaènej lehoty jej trvania
je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy
o zdruenej dodávke elektriny s dodávate¾om elektriny.
Ak odberate¾ elektriny nemá zabezpeèený prenos elektriny alebo distribúciu elektriny do svojho odberného
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miesta, podmienkou skonèenia dodávky poslednej intancie je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe
do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny s úèinnosou ku dòu zaèatia dodávky elektriny dodávate¾om
elektriny.

r) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácie a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
s) identifikaèné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával.

(19) Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny alebo
zmluvy o zdruenej dodávke elektriny poiada odberate¾ elektriny prevádzkovate¾a sústavy o výmenu dodávate¾a elektriny najneskôr desa dní pred plánovaným
zaèiatkom dodávky elektriny. Výmena dodávate¾a elektriny pri dodávke poslednej intancie sa vykoná prevádzkovate¾om sústavy v lehote desiatich dní od doruèenia iadosti odberate¾a elektriny.

(2) Zmluva o dodávke elektriny pre odberate¾a elektriny mimo domácnosti obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje dodávate¾a elektriny a odberate¾a elektriny,
b) termín zaèatia dodávky elektriny,
c) identifikáciu odberného miesta,
d) predpokladaný roèný odber elektriny v kWh alebo
ich násobkoch,
e) cenu za dodávku elektriny,
f) zdroj, spôsob a monosti získavania informácií
o cene elektriny vrátane jej truktúry,
g) platobné a fakturaèné podmienky,
h) dåku trvania zmluvy,
i) informáciu o práve odberate¾a vypoveda zmluvu
v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávate¾a elektriny,
j) dåku výpovednej lehoty a podmienky, za akých
mono zmluvu vypoveda,
k) spôsob oznámenia, lehoty a veobecné pouèenie
o reime dodávky poslednej intancie a dodávate¾ovi
poslednej intancie,
l) pouèenie o povinnosti dodávate¾a elektriny súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
m) spôsob oznámenia termínu výmeny urèeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny urèeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe urèenia mnostva dodanej elektriny v prípade poruchy
urèeného meradla alebo mimo urèeného termínu
odpoètu,
n) pouèenie o neoprávnenom odbere elektriny,
o) podmienky obmedzenia a preruenia distribúcie
elektriny alebo dodávky elektriny,
p) spôsob doruèovania písomností,
q) miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie reklamácií
a miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
r) identifikaèné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával.

(20) Ku dòu zaèatia dodávky elektriny dodávate¾om
elektriny urèí prevádzkovate¾ sústavy spotrebu elektriny na odberných miestach, ktoré boli zásobované dodávate¾om poslednej intancie, na základe odpoètu urèených meradiel alebo pomocou pouitia typových
diagramov odberu. Urèenie spotreby elektriny sa oznámi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy dodávate¾ovi poslednej intancie a dodávate¾ovi elektriny.
§ 37
Náleitosti zmlúv na trhu s elektrinou
(1) Zmluva o dodávke elektriny pre odberate¾a elektriny v domácnosti obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje dodávate¾a elektriny a odberate¾a elektriny,
b) termín zaèatia dodávky elektriny,
c) identifikáciu odberného miesta,
d) predpokladaný roèný odber elektriny v kWh,
e) cenu za dodávku elektriny,
f) zdroj, spôsob a monosti získavania informácií
o cene elektriny vrátane jej truktúry,
g) platobné a fakturaèné podmienky,
h) dåku trvania zmluvy,
i) informáciu o práve odberate¾a vypoveda zmluvu
v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávate¾a elektriny alebo v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny a obchodných podmienok,
j) spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
k) dåku výpovednej lehoty a podmienky, za akých
mono zmluvu vypoveda,
l) spôsob oznámenia, lehoty a veobecné pouèenie
o reime dodávky poslednej intancie a dodávate¾ovi
poslednej intancie,
m) pouèenie o povinnosti dodávate¾a elektriny súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n) pouèenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny urèeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny urèeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom
spôsobe urèenia mnostva dodanej elektriny v prípade poruchy urèeného meradla alebo mimo urèeného termínu odpoètu,
o) pouèenie o neoprávnenom odbere elektriny,
p) pouèenie o podmienkach obmedzenia a preruenia
distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny,
q) pouèenie o spôsobe doruèovania písomností,

(3) Zmluva o pripojení do prenosovej sústavy obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) maximálnu rezervovanú kapacitu, spôsob jej urèenia pre výrobcu, odberate¾a a prevádzkovate¾a distribuènej sústavy a podmienky zmeny maximálnej
rezervovanej kapacity,
c) výku technického dimenzovania pripojenia do prenosovej sústavy,
d) technické podmienky pripojenia,
e) termín, harmonogram pripojenia a povinnosti zmluvných strán,
f) miesto pripojenia a identifikáciu odberného miesta,
g) stanovenie nákladov za pripojenie do sústavy,
h) obchodné podmienky, cenu a podmienky splatnosti,
i) pecifikáciu pripojenia, nové pripojenie a rekontrukciu,
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j) spôsob zabezpeèenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
k) spôsob rieenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
l) zruenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie
zmluvy, ukonèenie zmluvy a výpovedné lehoty,
m) pouèenie o neoprávnenom odbere elektriny, rozpor
s uzavretou zmluvou a sankcie za nedodranie
zmluvných podmienok,
n) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a sústavy súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(4) Zmluva o pripojení do distribuènej sústavy obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) maximálnu rezervovanú kapacitu, spôsob jej urèenia pre výrobcu elektriny, odberate¾a elektriny
a prevádzkovate¾a distribuènej sústavy a podmienky zmeny maximálnej rezervovanej kapacity,
c) technické podmienky pripojenia,
d) termín a miesto pripojenia,
e) cenu a podmienky splatnosti ceny za pripojenie,
f) pecifikáciu pripojenia,
g) identifikáciu odberného miesta,
h) spôsob zabezpeèenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
i) spôsob rieenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
j) zruenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie
zmluvy, ukonèenie zmluvy a výpovedné lehoty,
k) pouèenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie za nedodranie zmluvných podmienok,
l) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a sústavy súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(5) Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) spôsob urèenia výky rezervovanej kapacity a kapacity pripojenia,
c) predpokladané mnostvo prenesenej elektriny v stanovenej kvalite,
d) meranie elektriny a poskytovanie údajov,
e) spôsob urèenia výky platieb za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny, straty v prenosovej
sústave, poskytovanie systémových sluieb, za prevádzkovanie systému a odvodu do Národného jadrového fondu,
f) podmienky obmedzenia alebo preruenia prenosu
elektriny,
g) podmienky poskytnutia prenosu elektriny a prístupu do sústavy,
h) identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
i) cenu, spôsob úhrady faktúry, vyúètovania, zálohy
a faktúry za opakované dodanie sluby,
j) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich
vyhodnocovania,
k) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
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uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
l) spôsob rieenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok.
(6) Zmluva o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) výku rezervovanej kapacity alebo kapacity pre vyvedenie výkonu,
c) spôsob merania elektriny a poskytovanie meraných
údajov,
d) spôsob úhrady platieb za poskytovanie systémových
sluieb, za prevádzkovanie systému a odvodu do Národného jadrového fondu,
e) podmienky poskytnutia distribúcie elektriny a prístupu do sústavy,
f) podmienky obmedzenia alebo preruenia distribúcie elektriny,
g) identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
h) cenu, spôsob úhrady faktúry, vyúètovania, zálohy
a faktúry za opakované dodanie tovaru a sluby,
i) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich
vyhodnocovania,
j) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
k) spôsob rieenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok.
(7) Zmluva o zúètovaní odchýlky obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) èas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c) podmienky vyhodnocovania, zúètovania a vysporiadania odchýlky subjektu zúètovania,
d) poskytovanie údajov organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou v stanovenom rozsahu,
e) formu a rozsah zasielaných údajov subjektom zúètovania,
f) podmienky na stanovenie výky finanènej zábezpeky a podmienky jej zmeny,
g) fakturaèné podmienky a úhradu platieb,
h) spôsob vyhodnotenia odchýlky,
i) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií,
j) úèinnos zmluvy.
(8) Zmluva o zúètovaní regulaènej elektriny obsahuje
najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) èas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od
zmluvy,
c) podmienky úhrady platieb dodávate¾ovi elektriny za
dodávku regulaènej elektriny prevádzkovate¾ovi
prenosovej sústavy,
d) podmienky úhrady platieb dodávate¾a regulaènej
elektriny pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
e) fakturaèné podmienky,
f) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií,
g) úèinnos zmluvy.
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(9) Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) èas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od
zmluvy,
c) podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku,
d) cenu za odchýlku,
e) fakturaèné podmienky,
f) spôsob rieenia sporov,
g) spôsob uplatnenia odkodnenia a náhrady kody pri
neplnení zmluvy,
h) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i) úèinnos zmluvy.
(10) Zmluva o zdruenej dodávke elektriny pre odberate¾a elektriny obsahuje najmä
a) náleitosti pod¾a odseku 1 alebo odseku 2,
b) záväzok dodávate¾a elektriny zabezpeèi distribúciu
elektriny do odberného miesta odberate¾a elektriny
vrátane súvisiacich sluieb,
c) informácie o práve dodávate¾a elektriny poiada
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o preruenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny, ak odberate¾ elektriny podstatne poruuje zmluvu aj po
doruèení predchádzajúceho písomného upozornenia, vrátane prísluných lehôt,
d) záväzok dodávate¾a elektriny prevzia zodpovednos
za odchýlku odberate¾a elektriny.
(11) Zmluva o prístupe a podmienkach úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) podmienky prístupu na organizovaný krátkodobý
cezhranièný trh s elektrinou,
c) podmienky úèasti na organizovanom krátkodobom
cezhraniènom trhu s elektrinou,
d) podmienky vysporiadania uskutoènených obchodov,
e) podmienky poskytovania údajov,
f) podmienky finanènej zábezpeky,
g) podmienky pozastavenia alebo zruenia prístupu na
organizovaný krátkodobý cezhranièný trh s elektrinou,
h) fakturaèné a platobné podmienky,
i) èas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukonèenia zmluvy.
(12) Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) èas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c) spôsob a termíny dohodnutia diagramu prenosu,
d) podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
e) spôsob urèenia mnostva prenesenej elektriny,
f) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
g) podmienky preruenia alebo obmedzenia prenosu
elektriny,

Èiastka 6

h) fakturaèné a platobné podmienky,
i) spôsob uplatnenia odkodnenia a náhrady kody.
(13) Rámcová zmluva o poskytovaní podporných
sluieb a dodávke regulaènej elektriny obsahuje najmä
a) údaje o zmluvných stranách,
b) podmienky poskytovania podporných sluieb,
c) spôsob stanovenia ceny za poskytnuté podporné
sluby,
d) spôsob stanovenia ceny za dodávku regulaènej elektriny,
e) spôsob platby vrátane záloh za podporné sluby,
f) platobné a fakturaèné podmienky na podporné
sluby a stanovenie zmluvných pokút,
g) spôsob aktivácie podporných sluieb,
h) postupy a podmienky vyhodnotenia podporných
sluieb,
i) postupy vyhodnotenia regulaènej elektriny a spôsob
ocenenia dodanej regulaènej elektriny,
j) èas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukonèenia poskytovania podporných sluieb a dodávky regulaènej elektriny,
k) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
l) spôsoby komunikácie,
m) spôsob uplatnenia odkodnenia a náhrady kody pri
neplnení zmluvy.
(14) Zmluva o poskytovaní podporných sluieb obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) podmienky poskytovania podporných sluieb,
c) spôsob stanovenia ceny za poskytnuté podporné sluby,
d) spôsob platby vrátane záloh za podporné sluby,
e) rozsah podporných sluieb,
f) platobné a fakturaèné podmienky na podporné
sluby a stanovenie zmluvných pokút,
g) postupy a podmienky vyhodnotenia podporných
sluieb,
h) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i) spôsoby komunikácie,
j) spôsob uplatnenia odkodnenia a náhrady kody pri
neplnení zmluvy.
(15) Zmluva o vysporiadaní cezhranièných výmen
elektriny obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) práva a povinnosti zmluvných strán,
c) podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
d) fakturaèné a platobné podmienky,
e) spôsoby komunikácie,
f) èas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukonèenia zmluvy.
§ 38
Postup evidencie zranite¾ných
odberate¾ov elektriny v domácnosti
(1) Zranite¾ný odberate¾ elektriny v domácnosti pri
uzatváraní zmluvy o zdruenej dodávke elektriny ozná-
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mi a preukáe svojmu dodávate¾ovi elektriny, e jeho
ivotné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo e
je ako zdravotne postihnutý a bude elektrinu
vyuíva na vykurovanie. Informáciu pod¾a prvej vety
môe zranite¾ný odberate¾ elektriny v domácnosti oznámi aj priamo prevádzkovate¾ovi distribuènej siete na
adresu uverejnenú na tieto úèely na jeho webovom sídle. Ak zranite¾ný odberate¾ elektriny poskytol akúko¾vek informáciu súvisiacu s jeho postavením ako zranite¾ného odberate¾a elektriny dodávate¾ovi elektriny
alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, ten, ktorý takúto informáciu dostal, bezodkladne poskytne
túto informáciu tomu druhému tak, aby dodávate¾
elektriny, ako aj prevádzkovate¾ distribuènej sústavy
boli o tejto skutoènosti informovaní.

podmienky, na základe ktorých bol zaradený do
evidencie zranite¾ných odberate¾ov elektriny v domácnosti, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy preukázate¾ne vyzve zranite¾ného odberate¾a elektriny v domácnosti, aby preukázal, e u neho trvajú podmienky, na
základe ktorých bol zaradený do evidencie zranite¾ných
odberate¾ov. Ak zranite¾ný odberate¾ elektriny v domácnosti nepredloí do 30 dní poadované podklady
alebo z predloených dokladov nevyplýva, e zranite¾ný
odberate¾ elektriny v domácnosti naïalej spåòa podmienky zaradenia do evidencie, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy zranite¾ného odberate¾a elektriny v domácnosti vyradí najskôr 30. deò po doruèení výzvy,
o èom bezodkladne informuje odberate¾a elektriny
a jeho dodávate¾a elektriny.

(2) Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa
preukazuje
a) preukazom osoby s akým zdravotným postihnutím pod¾a osobitného predpisu29) a zaradením odberate¾a elektriny do tarifnej skupiny na úèely prístupu do distribuènej sústavy a distribúcie elektriny,
ktorá je urèená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním, alebo
b) potvrdením od oetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, e jeho ivotné funkcie sú závislé od odberu elektriny.

(8) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy písomne
oznámi zranite¾nému odberate¾ovi elektriny v domácnosti zoznam kontaktných osôb a telefónne èísla na
úèely vzájomnej komunikácie.

(3) Zranite¾ný odberate¾ elektriny v domácnosti na
úèely evidencie zranite¾ných odberate¾ov poskytuje svojmu dodávate¾ovi alebo priamo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy údaje pod¾a osobitného predpisu.30)
(4) Pri zmene rezervovanej kapacity sa pre týchto odberate¾ov neúètuje cena za pripojenie.
(5) Prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy oznámi
dodávate¾ elektriny údaje o zranite¾nom odberate¾ovi
elektriny v domácnosti bezodkladne po pridelení maximálnej rezervovanej kapacity pre odberné miesto,
v ktorom bude odobera elektrinu zranite¾ný odberate¾
elektriny v domácnosti. Prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy uverejní na svojom webovom sídle vzor oznámenia.
(6) Zranite¾ný odberate¾ elektriny v domácnosti môe
svojmu dodávate¾ovi elektriny alebo priamo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy oznámi a preukáza, e
jeho ivotné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo
e je ako zdravotne postihnutý a bude elektrinu
vyuíva na vykurovanie, aj v priebehu trvania u uzavretej zmluvy o zdruenej dodávke elektriny spôsobom
pod¾a odseku 2. V takom prípade dodávate¾ elektriny
bezodkladne oznámi tieto skutoènosti prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, do ktorej je odberné miesto zranite¾ného odberate¾a elektriny v domácnosti pripojené.
(7) Zranite¾ný odberate¾ elektriny v domácnosti kadý
rok do 31. marca preukáe, e pretrvávajú podmienky,
na základe ktorých bol zaradený do evidencie zranite¾ných odberate¾ov. Ak zranite¾ný odberate¾ elektriny
v domácnosti v tejto lehote nepreukáe, e pretrvávajú
29

(9) Prijatie informácie o plánovanom preruení distribúcie elektriny odberate¾ elektriny potvrdzuje prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy telefonicky, na telefónnom èísle na to urèenom v informácii pod¾a odseku 8
do siedmich dní od prijatia informácie o plánovanom
preruení distribúcie elektriny. Za prijatie informácie sa
povauje aj písomné potvrdenie prevzatia informácie
o plánovanom preruení distribúcie elektriny pri doruèení potou alebo kuriérom. Prijatie informácie prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy odberate¾ elektriny
môe potvrdi aj prostredníctvom svojho dodávate¾a
elektriny. Plánované preruenie distribúcie elektriny
vykoná prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a po tom,
èo zranite¾ný odberate¾ elektriny potvrdil prijatie informácie o plánovanom preruení distribúcie elektriny.
(10) V prípade poruchy na distribuènej sústave prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, ktorá má za následok preruenie distribúcie elektriny zranite¾nému odberate¾ovi, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy o tom
bez mekania telefonicky informuje zranite¾ného odberate¾a vrátane poskytnutia informácie, kedy predpokladá, e bude porucha odstránená.
(11) Zranite¾ný odberate¾ bezodkladne priamo alebo
prostredníctvom svojho dodávate¾a elektriny informuje
prísluného prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
o zmene trvalého pobytu alebo korepondenènej adresy,
ako aj o zmene telefónneho èísla, ak bolo urèené na úèely komunikácie medzi odberate¾om elektriny a prevádzkovate¾om distribuènej sústavy pod¾a tohto paragrafu.
§ 39
Intalácia priebehového merania
s dia¾kovým odpoètom dát
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy intaluje na
napäovej úrovni vvn a vn urèené meradlo s meraním
typu A v súlade s osobitným predpisom.31) Prevádzko-

) § 16 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 180/2011 Z. z.
30
) § 31 ods. 3 písm. o) zákona è. 251/2012 Z. z.
31
) § 95 ods. 1 písm. h) zákona è. 251/2012 Z. z.

Strana 186

Zbierka zákonov è. 24/2013

Èiastka 6

vate¾ distribuènej sústavy sprístupní alebo zale prísluným úèastníkom trhu meraný priebeh odberu
elektriny denne za predchádzajúci deò a merané údaje
na úèely fakturácie mesaène, do piateho pracovného
dòa v mesiaci.

nu do vstupného bodu a dopravu plynu z výstupného bodu prepravnej siete v súlade s podmienkami
prevádzkovate¾a prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a prepravnej
siete.

(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy intaluje na
napäovej úrovni nn pri kadej výmene urèeného meradla alebo pri intalácii nového urèeného meradla
v odbernom mieste urèené meradlo s meraním
typu A v súlade s osobitným predpisom.31) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy sprístupní alebo zale prísluným úèastníkom trhu meraný priebeh odberu
elektriny takýchto odberných miest denne za predchádzajúci deò a merané údaje na úèely fakturácie mesaène, do piateho pracovného dòa v mesiaci.

(3) Prevádzkovate¾ prepravnej siete uverejní vzor iadosti o prístup do prepravnej siete na svojom webovom
sídle.

(3) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy intaluje na
odbernom mieste s pripojeným zariadením na výrobu
elektriny bez rozdielu napäových úrovní pri kadej výmene urèeného meradla alebo pri intalácii nového urèeného meradla urèené meradlo s meraním typu A.
Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy sprístupní alebo
zale prísluným úèastníkom trhu meraný priebeh dodávky elektriny takýchto odberných miest denne za
predchádzajúci deò a merané údaje na úèely fakturácie
mesaène, do piateho pracovného dòa v mesiaci.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy urèí pre výrobcov elektriny a odberate¾ov elektriny v prevádzkovom poriadku poiadavky na vykonanie úprav pre intaláciu meradiel s meraním typu A.
TRETIA ÈAS
PLYNÁRENSTVO
§ 40
Prístup do prepravnej siete
(1) Prístup do prepravnej siete sa uskutoèòuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu.32)
(2) iados o prístup do prepravnej siete obsahuje
najmä
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) dátum zaèatia prepravy plynu a dátum jej skonèenia,
c) vstupné body do prepravnej siete,
d) výstupné body z prepravnej siete,
e) poadovanú dennú kapacitu na príslunom vstupnom bode v kWh,
f) poadovanú dennú kapacitu na príslunom výstupnom bode v kWh,
g) oèakávanú kvalitu plynu na príslunom vstupnom
bode,
h) doklady preukazujúce schopnos iadate¾a splni finanèné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a prepravnej siete,
i) doklady preukazujúce, e prevádzkovatelia nadväzujúcich prepravných sietí zabezpeèia dopravu ply32
33

) § 47 ods. 4 zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 49 ods. 1 písm. c) a d) zákona è. 251/2012 Z. z.

(4) Úèastník trhu s plynom doruèí iados o prístup
do prepravnej siete prevádzkovate¾ovi prepravnej siete
najneskôr 15 pracovných dní pred zaèiatkom poadovanej prepravy. V prípade krátkodobých zmlúv môe
by po dohode s prevádzkovate¾om prepravnej siete
táto lehota skrátená tak, e úèastník trhu s plynom doruèí iados o prístup do prepravnej siete prevádzkovate¾ovi prepravnej siete najneskôr desa pracovných dní
pred zaèiatkom poadovanej prepravy. Po dohode
s prevádzkovate¾om prepravnej siete je v prípadoch
uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a
prepravnej siete moné doruèi aj v lehote kratej.
(5) Prevádzkovate¾ prepravnej siete po vyhodnotení
údajov uvedených v odseku 2 pridelí úèastníkovi trhu
s plynom do desiatich dní prepravnú kapacitu pre
poadované vstupné body a výstupné body.
(6) Prevádzkovate¾ prepravnej siete môe odmietnu
prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.33)
(7) Prevádzkovate¾ prepravnej siete pridelí preruite¾nú prepravnú kapacitu v prípade, ak o to úèastník
trhu s plynom prevádzkovate¾a prepravnej siete
poiada a nie je vo¾ná pevná prepravná kapacita.
(8) Prevádzkovate¾ prepravnej siete uzatvorí s úèastníkom trhu s plynom, ktorému bola pridelená prepravná kapacita, zmluvu o prístupe do prepravnej siete
a preprave plynu.
(9) Ak do troch dní pred plánovaným zaèiatkom prepravy, najneskôr do 30 dní od pridelenia prepravnej kapacity
neuzavrie úèastník trhu s plynom zmluvu o prístupe do
prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovate¾om
prepravnej siete, prevádzkovate¾ prepravnej siete pridelenie prepravnej kapacity zruí, ak sa nedohodnú inak.
§ 41
Prístup k akumulácii plynu v prepravnej sieti
(1) Akumuláciou plynu v prepravnej sieti zabezpeèuje prevádzkovate¾ prepravnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku a vyvaovanie prepravnej siete.
(2) Pri poskytovaní akumulácie plynu v prepravnej
sieti prevádzkovate¾ prepravnej siete
a) uskladòuje plyn v prepravnej sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku siete,
ak denné dohodnuté mnostvo plynu na vstupnom
bode je väèie ako namerané mnostvo plynu na výstupnom bode,
b) aí plyn z prepravnej siete najviac do dosiahnutia
minimálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné
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dohodnuté mnostvo plynu na vstupnom bode je
menie ako namerané mnostvo plynu na výstupnom bode.
§ 42
Prístup do distribuènej siete
(1) Prístup do distribuènej siete sa uskutoèòuje na
základe zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu.34)
(2) iados o prístup do distribuènej siete obsahuje
najmä
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) poadovaný dátum zaèatia distribúcie plynu
a poadovaný dátum jej skonèenia,
c) vstupné body do distribuènej siete,
d) výstupné body z distribuènej siete,
e) poadovanú dennú distribuènú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode v m3 alebo kWh,
f) poadovanú dennú distribuènú kapacitu na príslunom výstupnom bode v m3 alebo kWh,
g) poadované mnostvo distribuovaného plynu do prísluného výstupného bodu,
h) doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a
distribuènej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete, ak je iadate¾ dodávate¾om plynu,
i) doklady preukazujúce schopnos iadate¾a splni finanèné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete uvedenými v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej siete uverejní vzor
iadosti o prístup do distribuènej siete na svojom webovom sídle.
(4) Dodávate¾ plynu k iadosti o prístup do distribuènej
siete prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberate¾om plynu v rozsahu poadovanej distribuènej kapacity
v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej
siete. Súèasou týchto dokladov o koncových odberate¾och plynu poskytovaných dodávate¾om plynu prevádzkovate¾ovi distribuènej siete je aj identifikácia koncových odberate¾ov plynu vrátane názvu a sídla alebo mena a miesta
spotreby koncového odberate¾a plynu.
(5) Úèastník trhu s plynom doruèí iados o prístup
do distribuènej siete
a) do 15 dní pred zaèatím distribúcie plynu, ak poadovaná hodnota distribuènej kapacity neprekraèuje
hodnotu distribuènej kapacity v zmluve o prístupe
do distribuènej siete a distribúcii plynu platnej
v predchádzajúcom období,
b) do 25 dní pred zaèiatkom poadovanej distribúcie plynu, ak poadovaná hodnota distribuènej kapacity prekraèuje hodnotu distribuènej kapacity v zmluve o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu platnej
34

) § 47 ods. 5 zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 64 ods. 1 písm. c) a d) zákona è. 251/2012 Z. z.
36
) § 47 ods. 6 zákona è. 251/2012 Z. z.
35
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v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú poiadavku na pridelenie distribuènej kapacity.
(6) Lehoty uvedené v odseku 5 môu by po dohode
s prevádzkovate¾om distribuènej siete skrátené a na
dobu nevyhnutnú na spracovanie prísluných iadostí
o prístup do distribuènej siete prevádzkovate¾om distribuènej siete. Prevádzkovate¾ distribuènej siete v takom prípade postupuje nediskriminaène voèi vetkým
úèastníkom trhu s plynom.
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete po vyhodnotení
údajov uvedených v odsekoch 2 a 4 pridelí úèastníkovi
trhu s plynom distribuènú kapacitu
a) do desiatich dní odo dòa prijatia iadosti, ak poadovaná hodnota distribuènej kapacity neprekraèuje
hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu
platnej v predchádzajúcom období,
b) do 20 dní odo dòa prijatia iadosti, ak poadovaná
hodnota distribuènej kapacity prekraèuje hodnotu
dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej
v predchádzajúcom období alebo ide o novú poiadavku na pridelenie distribuènej kapacity.
(8) Distribuèná kapacita sa pride¾uje pre kadé odberné miesto samostatne.
(9) Prevádzkovate¾ distribuènej siete môe odmietnu prístup do distribuènej siete z dôvodov uvedených
v osobitnom predpise.35)
§ 43
Prístup k akumulácii plynu v distribuènej sieti
(1) Akumuláciou plynu v distribuènej sieti zabezpeèuje prevádzkovate¾ distribuènej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku distribuènej siete a vyvaovanie
distribuènej siete.
(2) Pri poskytovaní akumulácie plynu v distribuènej
sieti prevádzkovate¾ distribuènej siete
a) uskladòuje plyn v sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté
mnostvo na vstupnom bode je väèie ako nameraná
skutoènos na výstupnom bode z distribuènej siete,
b) aí plyn z distribuènej siete najviac do dosiahnutia
minimálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté mnostvo na vstupnom bode je menie ako
skutoènos na výstupnom bode z distribuènej siete.
(3) Vyuívanie akumulácie plynu v distribuènej sieti
úèastníkom trhu s plynom je zahrnuté v povolenej dennej odchýlke pod¾a § 59 ods. 4 a v kumulovanej odchýlke pod¾a § 61 ods. 3.
§ 44
Prístup do zásobníka
(1) Prístup do zásobníka sa uskutoèòuje na základe
zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu.36)
(2) iados o prístup do zásobníka a uskladòovanie
plynu obsahuje najmä
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identifikaèné údaje iadate¾a,
dátum zaèatia uskladòovania plynu a jeho skonèenia,
poadovanú uskladòovaciu kapacitu,
doklady preukazujúce schopnos iadate¾a splni finanèné záruky v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a zásobníka.

ka a uskladòovaní plynu v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a zásobníka uvedenými v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a zásobníka.

(3) Prevádzkovate¾ zásobníka uverejní vzor iadosti
o prístup do zásobníka a uskladòovanie plynu na svojom webovom sídle.

(1) Pripojenie plynárenského zariadenia do prepravnej siete sa uskutoèòuje na základe zmluvy o pripojení
do prepravnej siete38) po splnení technických podmienok,9) obchodných podmienok a podmienok pod¾a osobitného predpisu39) pripojenia do prepravnej siete.

a)
b)
c)
d)

(4) Úèastník trhu s plynom doruèí iados o prístup
do zásobníka a uskladòovanie plynu prevádzkovate¾ovi
zásobníka do 40 dní pred zaèiatkom poadovaného
uskladòovania. Ak ide o iné zmluvy ako krátkodobé,
môe by táto lehota aj inak stanovená v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a zásobníka. Ak ide o krátkodobé zmluvy, môe by po dohode s prevádzkovate¾om
zásobníka táto lehota skrátená tak, e úèastník trhu
s plynom doruèí iados o prístup do zásobníka
a uskladòovanie plynu prevádzkovate¾ovi zásobníka
najneskôr bezprostredne pred zaèiatkom poadovaného uskladòovania.
(5) Prevádzkovate¾ zásobníka po vyhodnotení údajov
uvedených v odseku 2 a v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a zásobníka do desiatich dní pridelí úèastníkovi trhu s plynom uskladòovaciu kapacitu.
(6) Prevádzkovate¾ zásobníka pri pride¾ovaní
uskladòovacej kapacity prihliada na
a) uskladòovaciu kapacitu potrebnú na vyvaovanie
siete a bezpeènos dodávok plynu,
b) uskladòovaciu kapacitu potrebnú na zabezpeèenie
bezpeènosti a spo¾ahlivosti zásobníka.
(7) Prevádzkovate¾ zásobníka môe odmietnu prístup do zásobníka z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise.37)
(8) Uskladòovacia kapacita sa pride¾uje ako pevná
uskladòovacia kapacita alebo preruite¾ná uskladòovacia kapacita.
(9) Prevádzkovate¾ zásobníka ponúkne preruite¾nú
uskladòovaciu kapacitu, ak nie je dostupná pevná
uskladòovacia kapacita alebo ak prevádzkovate¾
zásobníka po vyhodnotení svojich technicko-prevádzkových moností rozhodne, e je moné takúto preruite¾nú
kapacitu prideli. V prípade zmluvného preaenia, ak
úèastník trhu s plynom, ktorý má pridelenú pevnú
uskladòovaciu kapacitu, ponúkol celú uskladòovaciu
kapacitu na vyuitie inému úèastníkovi trhu s plynom
odo dòa jej pridelenia alebo ju nevyuíva, ponúkne prevádzkovate¾ zásobníka uskladòovaciu kapacitu ako preruite¾nú uskladòovaciu kapacitu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovate¾a zásobníka.
(10) Prevádzkovate¾ zásobníka uzatvorí s úèastníkom trhu s plynom do desiatich dní od pridelenia
uskladòovacej kapacity zmluvu o prístupe do zásobní37

)
)
39
)
40
)
38

§
§
§
§

67
47
49
47

ods.
ods.
ods.
ods.

1
2
8
3

písm. c) a d) zákona è. 251/2012 Z. z.
zákona è. 251/2012 Z. z.
zákona è. 251/2012 Z. z.
zákona è. 251/2012 Z. z.

§ 45
Pripojenie do prepravnej siete

(2) Podmienky pripojenia plynárenského zariadenia
do prepravnej siete uverejòuje prevádzkovate¾ prepravnej siete na svojom webovom sídle, a to najmä
a) postup pri predkladaní iadosti o pripojenie do prepravnej siete,
b) postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do prepravnej siete.
(3) K iadosti o pripojenie do prepravnej siete vydá prevádzkovate¾ prepravnej siete do 30 dní od doruèenia iadosti písomné stanovisko. Prevádzkovate¾ prepravnej siete oboznámi v písomnom stanovisku iadate¾a o pripojenie
do prepravnej siete s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia do prepravnej siete.
(4) V prípade pripojenia distribuènej siete do prepravnej siete prevádzkovate¾ pripojovanej distribuènej
siete pred uzatvorením zmluvy o pripojení do prepravnej siete preukáe, e uzatvoril s prevádzkovate¾om distribuènej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, dohodu o zabezpeèení
prepojenia distribuèných sietí a odovzdávaní údajov
potrebných na vyvaovanie siete a dohodu o poskytovaní podporných sluieb, predovetkým na úèel zabezpeèenia bezpeènosti dodávok a vyvaovania siete.
(5) Technické zariadenie umoòujúce prechod plynu
medzi prepravnou sieou a pripojeným plynárenským
zariadením slúi predovetkým na reguláciu a sledovanie prietoku, tlaku a kvality plynu a predstavuje neoddelite¾nú súèas prepravnej siete. Typ, truktúru a parametre technického zariadenia urèí prevádzkovate¾
prepravnej siete v technických podmienkach a obchodných podmienkach pripojenia do prepravnej siete pod¾a konkrétnych podmienok pripojenia. Technické zariadenie bude uvedené do prevádzky a po splnení
technických podmienok.
(6) Lehoty na pripojenie do prepravnej siete sú prevádzkovate¾om prepravnej siete urèované individuálne
v závislosti od poadovaných technických podmienok
odberu plynu.
§ 46
Pripojenie do distribuènej siete
(1) Pripojenie do distribuènej siete sa uskutoèòuje
na základe zmluvy o pripojení do distribuènej siete.40)
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(2) Podmienky pripojenia do distribuènej siete uverejòuje prevádzkovate¾ distribuènej siete na svojom
webovom sídle, a to najmä
a) veobecné obchodné podmienky pripojenia do distribuènej siete,
b) veobecné technické podmienky pripojenia do distribuènej siete,
c) vzor iadosti o pripojenie do distribuènej siete,
d) vzor iadosti o realizáciu pripojenia do distribuènej
siete a montá meradla,
e) vzor zmluvy o pripojení do distribuènej siete,
f) postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribuènej siete,
g) spôsob urèenia nákladov na pripojenie do distribuènej siete,41)
h) lehoty na pripojenie do distribuènej siete, ak nie sú
prevádzkovate¾om distribuènej siete urèované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu poadovaných odberate¾om plynu.
(3) Úèastník trhu s plynom predkladá iados o pripojenie do distribuènej siete prevádzkovate¾ovi distribuènej siete.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete po prijatí iadosti o pripojenie pod¾a odseku 3 urèí technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a iadate¾ovi
o pripojenie do 30 dní odo dòa prijatia iadosti o pripojenie zale písomné stanovisko a zároveò návrh zmluvy
o pripojení do distribuènej siete. Ak iadate¾ o pripojenie súhlasí s návrhom zmluvy o pripojení do distribuènej siete, tento návrh do 30 dní odo dòa jeho doruèenia
podpíe a doruèí prevádzkovate¾ovi distribuènej siete.
(5) Na základe zmluvy o pripojení do distribuènej siete a po ukonèení výstavby odberného plynového zariadenia predkladá iadate¾ o pripojenie iados o realizáciu pripojenia a montá meradla prevádzkovate¾ovi
distribuènej siete.
§ 47
Preprava plynu
(1) Prepravu plynu uskutoèòuje prevádzkovate¾ prepravnej siete na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.32)
(2) Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu sa s výnimkou rámcovej zmluvy uzatvára po pridelení prepravnej kapacity úèastníkovi trhu s plynom;
po splnení podmienok prevádzkovate¾a prepravnej siete uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a prepravnej siete a zloení finanènej zábezpeky je
moné zmluvu uzatvori aj elektronicky.
(3) Prepravná sie prevádzkovate¾a prepravnej siete
má tieto vstupné body:
a) hranièný bod, ktorým je vstupný bod z prepravnej
siete na území Európskej únie alebo na území tretích tátov do prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky,
b) domáci bod, ktorým je vstupný súhrnný virtuálny
bod z distribuènej siete a zo zásobníkov na území
Slovenskej republiky.
41

) § 11 ods. 2 písm. a) zákona è. 250/2012 Z. z.
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(4) Prepravná sie prevádzkovate¾a prepravnej siete
má tieto výstupné body:
a) hranièný bod, ktorým je výstupný bod z prepravnej
siete na vymedzenom území Slovenskej republiky do
prepravnej siete na území Európskej únie alebo na
území tretích tátov,
b) domáci bod, ktorým je výstupný súhrnný virtuálny
bod do distribuènej siete a do zásobníkov na území
Slovenskej republiky.
(5) Prechod plynu z prepravnej siete do prepojených sietí a zásobníkov alebo prechod plynu do prepravnej siete z prepojených sietí a zásobníkov sa uskutoèòuje cez fyzické miesta vstupu a výstupu, ktoré sú
urèené v technických podmienkach prevádzkovate¾a
prepravnej siete.
(6) Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára s pevnou prepravnou kapacitou
alebo preruite¾nou prepravnou kapacitou ako
a) dlhodobá zmluva,
b) roèná zmluva,
c) krátkodobá zmluva,
d) rámcová zmluva, a to bez pecifikovania výky prepravnej kapacity, prísluného vstupného bodu a výstupného bodu a doby vykonávania prepravy plynu.
(7) Dlhodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete
a preprave plynu sa uzatvára na obdobie trvajúce viac
ako 12 mesiacov, a to k prvému dòu kalendárneho mesiaca, prièom toto obdobie nemusí zodpoveda celým
násobkom 12 mesiacov. Na celé obdobie platnosti
zmluvy sa dohodne len jedna výka prepravnej kapacity na prísluný vstupný bod a výstupný bod, prièom po
uplynutí 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je moné zmeni výku prepravnej kapacity na
prísluný vstupný bod a výstupný bod.
(8) Roèná zmluva o prístupe do prepravnej siete
a preprave plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dòu kalendárneho mesiaca, prièom v zmluve sa dohodne len jedna výka prepravnej kapacity na prísluný vstupný bod a výstupný
bod na celé obdobie platnosti zmluvy.
(9) Krátkodobá zmluva o prístupe do prepravnej
siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie kratie
ako jeden rok, a to k prvému dòu kalendárneho mesiaca. Krátkodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete
a preprave plynu sa môe uzatvori aj na obdobie kratie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a prepravnej siete a vtedy je
moné uzatvori ju aj k inému dòu ako k prvému dòu
kalendárneho mesiaca.
(10) Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s pevnou prepravnou kapacitou prevádzkovate¾ prepravnej siete zabezpeèí prepravu plynu zo
vstupného bodu a/alebo prepravu plynu do výstupného bodu poèas celého zmluvného obdobia do úrovne
dohodnutej prepravnej kapacity.
(11) Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s preruite¾nou prepravnou kapacitou pre-
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vádzkovate¾ prepravnej siete zabezpeèí prepravu plynu
zo vstupného bodu a/alebo prepravu plynu do výstupného bodu poèas celého zmluvného obdobia do úrovne
dohodnutej prepravnej kapacity s právom preruenia
prevádzkovate¾om prepravnej siete.
(12) Zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s preruite¾nou prepravnou kapacitou môe
prevádzkovate¾ prepravnej siete uzatvori s úèastníkom trhu s plynom len v prípade, ak bola úèastníkovi
trhu s plynom pridelená preruite¾ná prepravná kapacita.
(13) Prevádzkovate¾ prepravnej siete preruí prepravu plynu, ktorú uskutoèòuje na základe zmluvy pod¾a
odseku 12 tak, e zoh¾adní chronologické poradie uzatvorenia jednotlivých zmlúv s preruite¾nou kapacitou,
prièom preruí prepravu plynu ako prvú pri tých
zmluvách, ktoré boli uzatvorené ako posledné.
(14) Úèastník trhu s plynom, ktorý má uzavretú
s prevádzkovate¾om prepravnej siete zmluvu o prístupe
do prepravnej siete a preprave plynu, môe svoju nevyuitú prepravnú kapacitu poskytnú inému úèastníkovi trhu s plynom.
(15) Ak úèastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú
zmluvu s preruite¾nou prepravnou kapacitou, nedostane èas zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity
z dôvodu preruenia prepravy plynu prevádzkovate¾om
prepravnej siete, jeho platba za prepravu sa zníi
o sumu zodpovedajúcu poètu dní preruenia.
(16) Ak prevádzkovate¾ prepravnej siete nemá iadnu
alebo dostatoènú pevnú prepravnú kapacitu, úèastníka trhu s plynom informuje o nedostatku poadovanej
pevnej prepravnej kapacity a ponúkne mu monos
uzavretia zmluvy s pevnou prepravnou kapacitou v maximálnej monej výke a èasou preruite¾nej prepravnej kapacity.
§ 48
Prekroèenie dennej prepravnej kapacity
(1) Ak dôjde k prekroèeniu dohodnutej dennej prepravnej kapacity na príslunom vstupnom bode alebo
výstupnom bode, uívate¾ovi prepravnej siete sa vypoèíta platba za prekroèenie dennej prepravnej kapacity
pod¾a prílohy è. 10, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.42)
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preukázaní skutoèného poskytnutia podporných
sluieb a dodávky regulaènej elektriny a po preukázaní
mnostva plynu potrebného na výrobu regulaènej elektriny neuplatòuje platba za prekroèenie dennej prepravnej kapacity na príslunom výstupnom bode.
§ 49
Nominácia prepravy plynu
(1) Uívate¾ prepravnej siete nominuje prepravu plynu na kadý deò na vstupnom bode a výstupnom bode
v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a prepravnej
siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a prepravnej siete.
(2) Denná nominácia prepravy plynu nesmie prekroèi výku dohodnutej dennej prepravnej kapacity.
(3) Nominácia prepravy plynu obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje úèastníka trhu s plynom,
b) obdobie, poèas ktorého sa má toto mnostvo plynu
prepravova,
c) mnostvo plynu, ktoré sa má prepravova,
d) vstupný bod a výstupný bod.
§ 50
Distribúcia plynu
(1) Distribúciu plynu uskutoèòuje prevádzkovate¾
distribuènej siete na základe zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu.
(2) Vstupným bodom distribuènej siete na vymedzenom území je miesto distribuènej siete, do ktorého
úèastník trhu s plynom dodáva plyn urèený na distribúciu a z ktorého sa zaèína distribúcia plynu sieou
prevádzkovate¾a distribuènej siete a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou. Distribuèná
sie na vymedzenom území má najmä tieto vstupné
body:
a) domáci bod, ktorým je súhrnný virtuálny bod z prepravnej siete vrátane odovzdávacej stanice Ruská,
b) zásobník,
c) odovzdávacie miesto z aobnej siete na vymedzenom území,
d) odovzdávacie miesto zariadenia na výrobu biometánu na vymedzenom území.

(2) Ak uívate¾ prepravnej siete prekroèí dohodnutú
dennú prepravnú kapacitu na príslunom vstupnom
bode alebo výstupnom bode v danom mesiaci opakovane, platba za prekroèenie sa úètuje iba jedenkrát, a to
za najvyie prekroèenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v danom mesiaci.

(3) Výstupným bodom z distribuènej siete na vymedzenom území je miesto distribuènej siete, v ktorom sa
konèí distribúcia plynu sieou prevádzkovate¾a distribuènej siete a v ktorom sa plyn odovzdáva úèastníkovi
trhu s plynom a ktoré je charakterizované najmä
umiestnením a kapacitou. Výstupný bod distribuènej
siete je charakterizovaný aj výstupným tlakom plynu.

(3) Uívate¾ovi prepravnej siete, ktorý má pridelenú
prepravnú kapacitu pre odberné miesto pripojené do
prepravnej siete, ktoré je miestom spotreby plynu výrobcu elektriny, ktorý je súèasne poskytovate¾om podporných sluieb v elektroenergetike pod¾a § 10 ods. 4
alebo § 11 ods. 4 na základe zmluvy o poskytovaní podporných sluieb a dodávke regulaènej elektriny, sa po

(5) Dlhodobá zmluva o prístupe do distribuènej siete
a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpoveda-

42

) § 40 ods. 1 zákona è. 250/2012 Z. z.

(4) Zmluva o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu sa uzatvára ako
a) dlhodobá zmluva,
b) roèná zmluva,
c) krátkodobá zmluva.

Èiastka 6

Zbierka zákonov è. 24/2013

Strana 191

júce celým násobkom rokov alebo na dobu neurèitú,
prièom na kadých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
sa dohodne len jedna výka distribuènej kapacity na
prísluný výstupný bod.

distribuènej siete urèí stav urèeného meradla na príslunom odbernom mieste a tento stav odovzdá
príslunému dodávate¾ovi plynu, a to do siedmich dní
od preruenia alebo obmedzenia distribúcie plynu.

(6) Roèná zmluva o prístupe do distribuènej siete
a distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dòu mesiaca, prièom
v zmluve sa dohodne len jedna výka distribuènej kapacity na prísluný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. Prevádzkovate¾ distribuènej siete môe
zmeni výku dennej distribuènej kapacity na základe
iadosti uívate¾a distribuènej siete pod¾a osobitného
predpisu.43)

(12) Ak pominú dôvody preruenia alebo obmedzenia
distribúcie plynu pod¾a odseku 10 alebo ak dodávate¾
plynu poiada o obnovenie distribúcie plynu do odberného miesta odberate¾a plynu po predchádzajúcom
preruení alebo obmedzení distribúcie plynu pod¾a odseku 10, prevádzkovate¾ distribuènej siete obnoví distribúciu plynu do dvoch pracovných dní od doruèenia
iadosti dodávate¾a plynu na obnovenie distribúcie plynu po preruení alebo obmedzení distribúcie plynu odberate¾ovi plynu; ak preruenie alebo obmedzenie distribúcie plynu bolo vykonané fyzickým odpojením
odberného plynového zariadenia od distribuènej siete,
do piatich pracovných dní.

(7) Krátkodobá zmluva o prístupe do distribuènej
siete a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratie
ako jeden rok, a to k prvému dòu kalendárneho mesiaca. Maximálna dåka platnosti zmluvy je 11 mesiacov.
Krátkodobá zmluva o prístupe do distribuènej siete
a distribúcii plynu sa môe uzatvori aj na obdobie
kratie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete a vtedy je moné ju uzatvori aj k inému dòu ako k prvému dòu kalendárneho
mesiaca.
(8) U odberate¾a plynu vybaveného urèeným meradlom, ktoré neumoòuje automatické zaznamenávanie denného odberu, sa zmluvná hodnota distribuènej
kapacity urèí prevádzkovate¾om distribuènej siete na
základe roèného mnostva distribuovaného plynu do
tohto výstupného bodu pomocou typového diagramu
dodávky plynu (ïalej len diagram).
(9) Úèastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú
s prevádzkovate¾om distribuènej siete zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu, môe svoju
nevyuitú distribuènú kapacitu poskytnú inému
úèastníkovi trhu s plynom.
(10) Prevádzkovate¾ distribuènej siete vykoná na iados dodávate¾a plynu preruenie alebo obmedzenie
distribúcie plynu do odberného miesta odberate¾a plynu, pre ktorého tento dodávate¾ plynu uzatvoril zmluvu
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu
s prevádzkovate¾om distribuènej siete
a) pri odbernom mieste s meraním typu A a meraním
typu B do dvoch pracovných dní odo dòa doruèenia
iadosti v prípade, e dodávate¾ plynu informoval
prevádzkovate¾a distribuènej siete o zámere prerui
alebo obmedzi distribúciu plynu najmenej tri pracovné dni pred doruèením iadosti o preruenie alebo obmedzenie distribúcie plynu,
b) pri odbernom mieste s meraním typu C do piatich
pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti o preruenie alebo obmedzenie distribúcie plynu.
(11) Voèi dodávate¾ovi plynu je distribúcia plynu
povaovaná za preruenú alebo obmedzenú vykonaním preruenia alebo obmedzenia distribúcie plynu
pod¾a odseku 10, najneskôr uplynutím 15. dòa po doruèení iadosti dodávate¾a plynu o preruenie alebo obmedzenie distribúcie plynu. K dátumu preruenia alebo obmedzenia distribúcie plynu prevádzkovate¾
43

) § 64 ods. 12 zákona è. 251/2012 Z. z.

§ 51
Prekroèenie dennej distribuènej kapacity
(1) Prekroèenie dohodnutej dennej distribuènej kapacity sa nespoplatòuje platbou za prekroèenie kapacity
a) do výky 5 % prekroèenia dohodnutej dennej distribuènej kapacity v mesiacoch január, február, marec, október, november a december,
b) do výky 10 % prekroèenia dohodnutej dennej distribuènej kapacity v mesiacoch apríl, máj, jún, júl,
august a september.
(2) Ak uívate¾ distribuènej siete prekroèí dohodnutú
dennú distribuènú kapacitu o hodnotu vyiu, ako je
uvedené v odseku 1, uhradí prevádzkovate¾ovi distribuènej siete platbu za prekroèenie tejto kapacity, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.42)
§ 52
Skúobná prevádzka
(1) Skúobnou prevádzkou je overenie technických
parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekontruovaného plynového zariadenia.
(2) Odberné miesto uívate¾a distribuènej siete je zaradené do skúobnej prevádzky, ak je preukázaná intalácia nového odberného plynového zariadenia alebo
rekontrukcia podstatnej èasti odberného plynového
zariadenia alebo v prípade zmeny odberate¾a plynu na
odbernom mieste s preukázanou zmenou vyuívania
odberného plynového zariadenia. Skúobnú prevádzku na jednom odbernom mieste je moné uskutoèni
najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Skúobnú prevádzku je moné prerui len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo
závaných, iadate¾om preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú odberného plynového zariadenia.
(3) Skúobná prevádzka sa zaèína k prvému dòu kalendárneho mesiaca. Poèas skúobnej prevádzky sa
uplatòuje z¾ava z platby za prekroèenie dohodnutej
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dennej distribuènej kapacity v súlade s podmienkami
prevádzkovate¾a distribuènej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete, ak
a) uívate¾ distribuènej siete preukáe ukonèenú intaláciu a prevádzkyschopnos odberného plynového zariadenia,
b) pre dané odberné miesto je zmluvne dohodnutá denná distribuèná kapacita,
c) distribúcia plynu do daného odberného miesta je zabezpeèená na základe zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu.
(4) Z¾ava z platby za prekroèenie zmluvne dohodnutej dennej distribuènej kapacity poèas skúobnej prevádzky sa uplatòuje najviac na obdobie troch mesiacov
v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej
siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete. Uívate¾ distribuènej siete
iada o skúobnú prevádzku v lehote pod¾a § 42 ods. 5
písm. a).
(5) Výka dennej distribuènej kapacity a mnostvo
distribuovaného plynu sa na iados uívate¾a distribuènej siete predloenej v lehote pod¾a § 42 ods. 5
upraví v zmluve o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukonèení skúobnej prevádzky.
§ 53
Nominácia distribúcie plynu
(1) Uívate¾ distribuènej siete nominuje distribúciu
plynu na kadý plynárenský deò na vstupné body v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete
a s pravidlami vyvaovania. Nominácia distribúcie plynu na vstupnom bode sa povauje za rovnú nominácii
distribúcie plynu na výstupnom bode.
(2) Nominácia distribúcie plynu sa uskutoèòuje
v rámci dohodnutej distribuènej kapacity v súlade
s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(3) Uívate¾ distribuènej siete, ak je súèasne uívate¾om prepravnej siete v rámci zmluvného vzahu so zodpovedajúcou kapacitou a dobou trvania, nominuje distribúciu plynu aj prepravu plynu u prevádzkovate¾a
distribuènej siete. Prevádzkovate¾ distribuènej siete
odovzdá nomináciu prepravy plynu uívate¾a distribuènej siete prevádzkovate¾ovi prepravnej siete.
(4) Nominácia sa uskutoèòuje v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete a obsahuje najmä
a) mnostvo plynu, ktoré sa má distribuova,
b) obdobie, poèas ktorého sa má toto mnostvo plynu
distribuova,
c) vstupný bod do distribuènej siete,
d) vstupný bod do prepravnej siete, ak ide o nomináciu
pod¾a odseku 3,
e) identifikaèné údaje uívate¾a distribuènej siete.
(5) Typy nominácie distribúcie plynu sú:

Èiastka 6

a) predbená mesaèná, ktorá sa nominuje najneskôr
tri pracovné dni pred zaèiatkom mesiaca, na ktorý
sa nominuje; ak nie je predloená denná, týdenná
ani mesaèná nominácia, povauje sa nominácia distribúcie plynu za rovnú nule,
b) predbená týdenná, ktorá sa nominuje do 12:00
hod. posledného pracovného dòa predchádzajúceho
týdòa pred zaèiatkom týdòa, na ktorý sa nominuje; ak nie je predloená týdenná ani denná nominácia, platia údaje z poslednej predloenej mesaènej
nominácie,
c) denná, ktorá sa nominuje do 15:00 hod. predchádzajúceho dòa, na ktorý sa nominuje; ak táto nominácia nie je predloená, platia údaje z poslednej
predloenej týdennej nominácie.
(6) Ak uívate¾ distribuènej siete splní podmienky
prevádzkovate¾a distribuènej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete nomináciu potvrdí.
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete potvrdí uívate¾ovi distribuènej siete
a) predbenú mesaènú nomináciu na distribúciu plynu na prísluné obdobie v súlade s podmienkami
prevádzkovate¾a distribuènej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej
siete,
b) predbenú týdennú nomináciu na nasledujúci
týdeò v posledný pracovný deò predchádzajúceho
týdòa, spravidla do 16:00 hod. alebo v dohodnutom
èase,
c) dennú nomináciu na nasledujúci deò v predchádzajúci deò do 18:00 hod. po potvrdení nominácií prevádzkovate¾om prepravnej siete, prevádzkovate¾om
zásobníka, prevádzkovate¾om aobnej siete a výrobcom biometánu.
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa pouijú primerane
aj pri nominácii distribúcie plynu do odberného miesta
koncového odberate¾a plynu cez viac distribuèných sietí. Lehoty pre nominácie uívate¾a nadväzujúcej distribuènej siete sa urèia v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a nadväzujúcej distribuènej siete.
§ 54
Renominácia distribúcie plynu
(1) Uívate¾ distribuènej siete môe renominova distribúciu plynu do 20:00 hod. dòa, ktorý predchádza
dòu, na ktorý sa nominovalo. Prevádzkovate¾ distribuènej siete potvrdí uívate¾ovi distribuènej siete renomináciu do 22:00 hod.
(2) Uívate¾ distribuènej siete môe renominova distribúciu plynu aj v priebehu daného dòa. Renominova
sa môe iba na zostávajúcu èas dòa, a to najneskôr
dve hodiny pred zaèiatkom èasového úseku, na ktorý
sa renominácia vzahuje. Renominácia zoh¾adòuje
mnostvo plynu z poslednej potvrdenej nominácie alebo renominácie pre daný vstupný bod od zaèiatku plynárenského dòa do zaèiatku èasového úseku, pre ktorý
renomináciu uívate¾ distribuènej siete predkladá. Renominova sa môe do 16:00 hod. èasu daného dòa.
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(3) Prevádzkovate¾ distribuènej siete potvrdí renomináciu distribúcie plynu do dvoch hodín po jej prijatí.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete odmietne renomináciu distribúcie plynu, ak renominácia nespåòa
podmienky prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete môe vykona
v priebehu dòa renomináciu mnostva plynu nominovaného uívate¾om distribuènej siete, o èom informuje
uívate¾a distribuènej siete v súlade s podmienkami
prevádzkovate¾a distribuènej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa pouijú primerane
aj pri renominácii distribúcie plynu do odberného
miesta koncového odberate¾a plynu cez viac distribuèných sietí. Lehoty pre renominácie uívate¾a nadväzujúcej distribuènej siete sa urèia v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a nadväzujúcej distribuènej
siete.
§ 55
Uskladòovanie plynu
(1) Uskladòovanie plynu zabezpeèuje prevádzkovate¾ zásobníka na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu.36)
(2) Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu sa uzatvára po pridelení uskladòovacej kapacity.
(3) Vetky zásobníky jedného prevádzkovate¾a zásobníka sa povaujú pre úèastníka trhu s plynom za jeden virtuálny zásobník.
(4) Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu sa uzatvára spravidla na skladovací rok, a to
s pevnou uskladòovacou kapacitou alebo s preruite¾nou uskladòovacou kapacitou.
(5) Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu s pevnou uskladòovacou kapacitou prevádzkovate¾ zásobníka zabezpeèí uskladòovanie plynu poèas
celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej
uskladòovacej kapacity.
(6) Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu s preruite¾nou uskladòovacou kapacitou prevádzkovate¾ zásobníka zabezpeèí uskladòovanie plynu
poèas zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej
uskladòovacej kapacity s právom preruenia; súèasou zmluvy sú podmienky preruenia a spôsob
oznámenia preruenia prevádzkovate¾om zásobníka
úèastníkovi trhu s plynom.
(7) Zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu s preruite¾nou uskladòovacou kapacitou môe
prevádzkovate¾ zásobníka uzatvori, ak sú splnené
podmienky pod¾a § 44 ods. 9.
(8) Úèastník trhu s plynom vyaí ku dòu skonèenia
platnosti zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu celý objem plynu, ak sa nedohodne s prevádzkovate¾om zásobníka inak.
44
45

) § 47 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 47 ods. 8 zákona è. 251/2012 Z. z.
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(9) Úèastník trhu s plynom, ktorý má s prevádzkovate¾om zásobníka uzavretú zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu, môe svoju nevyuitú
uskladòovaciu kapacitu ponúknu na vyuívanie inému úèastníkovi trhu s plynom.
(10) Prevádzkovate¾ zásobníka poskytuje úèastníkom trhu s plynom, v súlade s jeho podmienkami,
sluby zahàòajúce pracovný objem, vtlaèný výkon
a aobný výkon, a to aj kadú slubu jednotlivo, s vopred urèenými technickými podmienkami.
(11) Prevádzkovate¾ zásobníka poskytuje úèastníkom trhu s plynom, ak mu to umoòujú technické podmienky, aj iné sluby súvisiace s uskladòovaním v súlade
s podmienkami prevádzkovate¾a zásobníka v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a zásobníka.
§ 56
Dodávka plynu
(1) Dodávka plynu sa uskutoèòuje na základe zmluvy
o dodávke plynu44) alebo na základe zmluvy o zdruenej
dodávke plynu,45) ktorých náleitosti sú ustanovené
v § 77 ods. 1, 2, 10 a 11 alebo v prípade dodávky plynu
dodávate¾om poslednej intancie pod¾a § 76.
(2) Mnostvo odobratého plynu sa stanoví na základe
údajov urèeného meradla24) alebo diagramu pod¾a § 70
oznámených prevádzkovate¾om distribuènej siete, do
ktorej je prísluné odberné miesto pripojené.
(3) Vyúètovanie odberu plynu vykonáva dodávate¾
plynu najmenej jedenkrát roène formou zúètovacej faktúry. Podkladom na vyúètovanie odberu plynu je zistenie stavu meracieho zariadenia vykonané prevádzkovate¾om distribuènej siete.
(4) Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C sa vykonáva v tomto
poradí:
a) prevádzkovate¾om distribuènej siete fyzickým odpoètom alebo
b) samoodpoètom koncového odberate¾a plynu v domácnosti, ktorý oznámi stav urèeného meradla priamo alebo prostredníctvom dodávate¾a plynu najneskôr v druhý pracovný deò nasledujúci po dátume
odpoètu,
c) ak nie je preukázate¾ne moné vykona odpoèet spôsobom pod¾a písmena a) z dôvodu nedostupnosti
meradla a odberate¾ plynu neoznámi stav meradla
pod¾a písmena b), odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu odpoètu na základe priradeného
prepoèítaného diagramu a poslednej aktuálnej
predpokladanej roènej spotreby plynu. Podrobnosti
o spôsobe stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete spolu s údajmi
pod¾a odseku 4 odovzdá dodávate¾ovi plynu aj informáciu o tom, ktorým z uvedených spôsobov údaje získal.
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(6) Ak sa postupuje pod¾a odseku 4 písm. c), rozdiely
sa zúètujú v ïalom zúètovacom období.
(7) Vyúètovanie zdruenej dodávky plynu odberate¾ovi plynu obsahuje údaje pod¾a uzatvorených zmlúv
súvisiacich s dodávkou plynu, a to samostatne vyèíslený údaj o cene za
a) dodávku plynu, ktorá zahàòa nákup plynu vrátane
obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu,
b) prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
c) prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu,
d) prístup do zásobníka a uskladòovanie plynu.
Vyúètovanie dodávky plynu obsahuje informáciu, kde
je uverejnené vyhodnotenie tandardov kvality.
(8) Ak je cena za dodávku plynu medzi odberate¾om
plynu mimo domácnosti a dodávate¾om plynu dohodnutá ako jednozloková, vyúètovanie dodávky plynu
odberate¾ovi plynu neobsahuje truktúru údajov pod¾a
odseku 7, ale vo vyúètovaní dodávky plynu sa preh¾adne uvedie suma za regulované dodávky a sluby pod¾a
cenových rozhodnutí úradu a suma za neregulované
dodávky a sluby urèené dodávate¾om plynu.
(9) Po vykonaní fyzického odpoètu na odberných
miestach s meraním typu C prevádzkovate¾ distribuènej siete vypoèíta rozdiel medzi mnostvom plynu distribuovaným do jednotlivých odberných miest a predpokladaným mnostvom plynu, ktoré bolo od
posledného odpoètu pouívané na stanovenie odobraného mnostva plynu pomocou diagramu. Ak sa zistí,
e mnostvo plynu, ktoré bolo pouívané na stanovenie
odobraného mnostva plynu pomocou diagramu,
uívate¾ distribuènej siete odkúpi od prevádzkovate¾a
distribuènej siete mnostvo plynu vo výke vypoèítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypoèíta pod¾a prílohy è. 14. Ak sa zistí, e predpokladané mnostvo plynu, ktoré bolo pouívané na stanovenie odobraného
mnostva plynu pomocou diagramu, je vyie ako
mnostvo dodaného plynu urèené fyzickým odpoètom,
prevádzkovate¾ distribuènej siete odkúpi mnostvo plynu vo výke vypoèítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá
sa vypoèíta pod¾a prílohy è. 14.
§ 57
Dodávka plynu domácnostiam
a podmienky ochrany domácností
(1) Dodávate¾ plynu dodáva odberate¾ovi plynu v domácnosti plyn na základe zmluvy o zdruenej dodávke
plynu. Zmluva o zdruenej dodávke plynu, ktorá zahàòa súèasne zabezpeèenie distribúcie plynu, dodávku
plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre odberate¾a plynu v domácnosti, obsahuje najmä náleitosti
pod¾a osobitného predpisu.46)
(2) Preddavková platba pri odberate¾och plynu v domácnosti môe by najviac vo výke 1/11 spotreby plynu za predolé zúètovacie obdobie. Dodávate¾ plynu
môe navrhnú zmenu výky preddavkových platieb
pri zmene výky odberu plynu odberate¾a plynu v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnate¾nému
zúètovaciemu obdobiu a pri zmene ceny plynu. Zmenu
46

) § 17 ods. 1 písm. a) zákona è. 251/2012 Z. z.
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rozpisu preddavkov vopred písomne oznámi dodávate¾
plynu odberate¾ovi plynu v domácnosti. Ak dodávate¾
plynu chce zmeni výku preddavkových platieb inak,
ako je uvedené v prvej vete, zmena sa môe uskutoèni
a po predchádzajúcom súhlase odberate¾a plynu.
(3) Ak po úprave preddavkových platieb odberate¾
plynu v domácnosti riadne neuhrádza predpísané
preddavkové platby, môe dodávate¾ plynu poiada
prevádzkovate¾a distribuènej siete o preruenie distribúcie plynu do daného odberného miesta iba v prípade,
ak odberate¾ovi plynu preukázate¾ne doruèil výzvu na
splatenie poh¾adávok a informáciu o monosti preruenia distribúcie plynu do odberného miesta odberate¾a
plynu najmenej desa dní pred poadovaným termínom
preruenia distribúcie plynu.
(4) Pri novom odbere plynu odberate¾om plynu v domácnosti urèí dodávate¾ plynu výku mesaèných preddavkových platieb pod¾a predpokladaného odberu plynu potvrdeného odberate¾om plynu v domácnosti
a cenníka platného v èase vystavenia rozpisu preddavkových platieb.
(5) Pripojenie nového odberného miesta odberate¾a
plynu v domácnosti zabezpeèí prevádzkovate¾ distribuènej siete do 30 dní odo dòa splnenia technických
podmienok pripojenia a zmluvných podmienok pripojenia.
(6) Vyúètovanie odberu plynu vykonáva dodávate¾
plynu najmenej jedenkrát roène formou zúètovacej faktúry. Podkladom na vyúètovanie odberu plynu je zistenie stavu meracieho zariadenia vykonané prevádzkovate¾om distribuènej siete pod¾a § 56 ods. 4.
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete spolu s údajmi
pod¾a § 56 ods. 4 odovzdá dodávate¾ovi plynu aj informáciu o tom, ktorým z uvedených spôsobov údaje získal.
(8) Ak sa postupuje pod¾a § 56 ods. 4 písm. c), rozdiely sa zúètujú v ïalom zúètovacom období.
Zodpovednos za odchýlku
úèastníka trhu s plynom
§ 58
Vyvaovací reim
(1) Vyvaovací reim je denný. Vyvaovanie sa uskutoèòuje a vyhodnocuje za plynárenský deò.
(2) Pre kadého uívate¾a distribuènej siete sa vypoèíta jedna denná odchýlka za vetky výstupné body.
(3) Uívate¾ovi distribuènej siete, ktorý preniesol
svoju zodpovednos za odchýlku, sa denná odchýlka
nepriradí.
(4) Ak bola denná odchýlka prenesená uívate¾om
distribuènej siete na jeho dodávate¾a plynu, priradí sa
denná odchýlka dodávate¾ovi plynu. Ak bola denná odchýlka prenesená výrobcom plynu na svojho odberate¾a plynu, ktorý je uívate¾om distribuènej siete, priradí
sa denná odchýlka odberate¾ovi plynu.
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§ 59
Denná odchýlka uívate¾a distribuènej siete
(1) Ak mnostvo plynu dodané uívate¾om distribuènej siete do siete prevyuje mnostvo plynu odobraté
uívate¾om distribuènej siete z distribuènej siete, denná odchýlka je kladná. Ak mnostvo plynu odobraté
uívate¾om distribuènej siete z distribuènej siete prevyuje mnostvo plynu dodané uívate¾om distribuènej
siete do siete, denná odchýlka je záporná.
(2) Výka dennej odchýlky uívate¾a distribuènej siete sa zaznamená na vyvaovací úèet uívate¾a distribuènej siete.
(3) Ak absolútna hodnota výky dennej odchýlky
uívate¾a distribuènej siete prevyuje výku povolenej
dennej odchýlky pod¾a odseku 4 alebo odseku 5 a táto
odchýlka má rovnaké znamienko ako systémová odchýlka siete, uívate¾ distribuènej siete zaplatí platbu
za prekroèenie povolenej dennej odchýlky vo výke
0,04 eura za kadý 1 m3 plynu, o ktorý bola prekroèená
povolená denná odchýlka.
(4) Povolená denná odchýlka pre uívate¾a distribuènej siete je urèená vo výke 5 % zo zmluvne dohodnutej
dennej distribuènej kapacity uívate¾a distribuènej siete. Toleranciu povolenej dennej odchýlky alebo jej èas
je moné previes zmluvou na iného uívate¾a distribuènej siete.
(5) Povolená denná odchýlka pre uívate¾a distribuènej siete môe by dohodou prevádzkovate¾a distribuènej siete a uívate¾a distribuènej siete urèená na prísluný deò vo výke prevyujúcej výku povolenej
dennej odchýlky pod¾a odseku 4, ak týmto spôsobom
uívate¾ distribuènej siete zníi absolútnu hodnotu
svojej kumulovanej odchýlky. Podrobnosti o prekroèení povolenej dennej odchýlky nad hodnotu pod¾a odseku 4 sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
§ 60
Výpoèet dennej odchýlky
uívate¾a distribuènej siete
(1) Denná odchýlka sa vypoèíta jedenkrát denne po
skonèení plynárenského dòa kadému uívate¾ovi distribuènej siete ako rozdiel medzi mnostvom plynu priradeným uívate¾ovi distribuènej siete na vstupnom
bode a mnostvom plynu odobratým uívate¾om na výstupnom bode distribuènej siete.
(2) Ak odberné miesto uívate¾a distribuènej siete nie
je vybavené urèeným meradlom, ktoré umoòuje zaznamena dennú výku odberu, pouije prevádzkovate¾ distribuènej siete pri stanovení denných odchýlok
ako náhradu za skutoèný odber hodnotu vypoèítanú
pomocou diagramu.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej siete stanoví na základe nameraných alebo urèených hodnôt denné odchýlky a priradí ich jednotlivým uívate¾om distribuènej siete. Mnostvo plynu odobraté uívate¾om
distribuènej siete sa urèí ako súèet skutoène nameranej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta
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s meraním typu A, a skutoène nameranej alebo urèenej
hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu B, a urèenej hodnoty spotreby plynu, ak ide
o odberné miesta s meraním typu C. Takto vypoèítanú
dennú odchýlku za predchádzajúci plynárenský deò
oznámi uívate¾om distribuènej siete do 14. hodiny daného dòa. Takto stanovená denná odchýlka je predbená pre urèenie prekroèenia povolenej dennej odchýlky pod¾a § 59 ods. 3. Prevádzkovate¾ distribuènej
siete zároveò oznámi znamienko systémovej odchýlky
siete za predchádzajúci plynárenský deò.
(4) Vypoèítanú skutoènú dennú odchýlku prevádzkovate¾ distribuènej siete predloí uívate¾ovi distribuènej siete za vetky plynárenské dni uplynulého mesiaca do 15. dòa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca. Mnostvo plynu odobraté uívate¾om distribuènej siete sa urèí ako súèet skutoène nameranej
hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu A alebo B, a urèenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu C. Vypoèítaná skutoèná denná odchýlka je záväzná pre uívate¾a
distribuènej siete aj pre prevádzkovate¾a distribuènej
siete. Vývoj dennej odchýlky prevádzkovate¾ distribuènej siete predloí uívate¾ovi distribuènej siete aj vo forme grafu alebo tabu¾ky.
(5) Uívate¾ distribuènej siete môe poda prevádzkovate¾ovi distribuènej siete námietky proti vypoèítanej
dennej odchýlke do piatich dní po prijatí vyúètovania.
V takom prípade prevádzkovate¾ distribuènej siete preverí správnos vyúètovania a vykoná kontrolný výpoèet.
(6) Výka dennej odchýlky sa vypoèíta pod¾a prílohy
è. 11.
(7) Platby za vyvaovanie distribuènej siete zahàòajú
platby za prekroèenie povolenej dennej odchýlky a kumulovanej odchýlky na vyvaovacom úète uívate¾a
distribuènej siete.
(8) Prevádzkovate¾ distribuènej siete vedie o platbách za vyvaovanie distribuènej siete oddelenú evidenciu.
§ 61
Vyvaovací úèet
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete vedie vyvaovací úèet kadému uívate¾ovi distribuènej siete, ktorý
zodpovedá za odchýlku.
(2) Na vyvaovacom úète uívate¾a distribuènej siete
sa zaznamenáva výka dennej odchýlky uívate¾a distribuènej siete a kumulovanej odchýlky uívate¾a distribuènej siete.
(3) Kumulovaná odchýlka uívate¾a distribuènej siete predstavuje súèet vetkých denných odchýlok uívate¾a distribuènej siete a úprav pod¾a odseku 4 za èasové
obdobie od zaèiatku trvania zmluvy o distribúcii plynu
do dòa, ktorý predchádza dòu, keï sa kumulovaná odchýlka uívate¾a distribuènej siete urèuje.
(4) Ak absolútna hodnota kumulovanej odchýlky na
vyvaovacom úète presiahne hodnotu maximálnej kumulovanej odchýlky pod¾a odseku 6, mnostvo plynu
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vo výke rozdielu maximálnej kumulovanej odchýlky
uívate¾a distribuènej siete a absolútnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky uívate¾a distribuènej siete bude vyúètované a odkúpené
a) prevádzkovate¾om distribuènej siete od uívate¾a
distribuènej siete za cenu pod¾a odseku 8 písm. a)
v prípade kladnej hodnoty aktuálnej kumulovanej
odchýlky; táto skutoènos sa zaznamená na
vyvaovací úèet uívate¾a distribuènej siete tak, aby
sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej kladnej kumulovanej odchýlke,
b) uívate¾om distribuènej siete od prevádzkovate¾a
distribuènej siete za cenu pod¾a odseku 8 písm. b)
v prípade zápornej hodnoty aktuálnej kumulovanej
odchýlky; táto skutoènos sa zaznamená na
vyvaovací úèet uívate¾a distribuènej siete tak, aby
sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej zápornej kumulovanej odchýlke.
(5) Na konci zmluvného obdobia sa vyvaovací úèet
uzatvorí a mnostvo plynu vo výke absolútnej hodnoty
kumulovanej odchýlky na vyvaovacom úète uívate¾a
distribuènej siete sa vyúètuje a odkúpi
a) prevádzkovate¾om distribuènej siete od uívate¾a
distribuènej siete za cenu pod¾a odseku 8 písm. a)
v prípade kladnej hodnoty kumulovanej odchýlky,
b) uívate¾om distribuènej siete od prevádzkovate¾a
distribuènej siete za cenu pod¾a odseku 8 písm. b)
v prípade zápornej hodnoty kumulovanej odchýlky.
(6) Maximálna kumulovaná odchýlka uívate¾a distribuènej siete je urèená na pänásobok povolenej dennej odchýlky uívate¾a distribuènej siete.
(7) Ak prevádzkovate¾ distribuènej siete a uívate¾
distribuènej siete uzatvoria zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu, ktorá bezprostredne
nadväzuje na ich predchádzajúcu zmluvu o prístupe do
distribuènej siete a distribúcii plynu, môu sa dohodnú na prenose stavu vyvaovacieho úètu do ïalieho
zmluvného obdobia a vyvaovací úèet sa neuzatvára
pod¾a odseku 5.
(8) Výka ceny za odkúpenie plynu na úèely obchodného vyvaovania je
a) 50 % referenènej ceny plynu pod¾a odseku 9 pri odkupovaní plynu prevádzkovate¾om distribuènej siete,
b) 150 % referenènej ceny plynu pod¾a odseku 9 pri
predaji plynu prevádzkovate¾om distribuènej siete.
(9) Referenèná cena plynu je cena plynu na úèely obchodného vyvaovania, ktorá sa vypoèíta pod¾a prílohy
è. 12.
§ 62
Zverejòovanie informácií o prepravných
kapacitách a súvisiacich slubách
(1) Vo¾ná prepravná kapacita pre prísluný vstupný
bod alebo výstupný bod je rozdiel medzi technickou
prepravnou kapacitou prepravnej siete v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode prepravnej siete
47
48
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a súètom nasledujúcich kapacít v danom vstupnom
bode alebo výstupnom bode
a) zmluvnej prepravnej kapacity v príslunom èasovom období pri dodraní zmluvne dohodnutého tlaku,
b) kapacity nevyhnutnej na plnenie povinností prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a osobitného
predpisu,47)
c) kapacity potrebnej na vyvaovanie prepravnej siete
pre prevádzkovate¾a prepravnej siete na zabezpeèenie bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky prepravnej siete.
(2) Prevádzkovate¾ prepravnej siete uverejòuje na
svojom webovom sídle najmä tieto informácie:
a) mesaène roèný plán odstávok jednotlivých èastí prepravnej siete a plán údrby, ktorý môe ma vplyv na
ve¾kos prepravných kapacít a vplyv na kvalitu poskytovaných sluieb,
b) mesaène dlhodobý plán rozirovania prepravnej siete, ktorý môe ovplyvni ve¾kos prepravných kapacít a kvalitu poskytovaných sluieb,
c) denne v èíselnom vyjadrení ve¾kos technickej prepravnej kapacity, zmluvnej prepravnej kapacity
a dostupnej prepravnej kapacity pre jednotlivé
vstupné body a výstupné body prepravnej siete na
nasledujúcich 18 mesiacov,
d) denne v èíselnom vyjadrení indikatívnu dostupnos
denných prepravných kapacít pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete, deò
a týdeò vopred, na základe týdenných a denných
nominácií,
e) mesaène roènú predpoveï vo¾nej prepravnej kapacity na nasledujúcich desa rokov pre jednotlivé
vstupné body a výstupné body prepravnej siete,
f) historické mesaèné maximá a minimá podielu
vyuívania prepravnej kapacity a roèné priemerné
prietoky plynu pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete za uplynulé tri roky.
(3) Informácie poskytované pod¾a odseku 2 s mesaènou periodicitou zverejòuje prevádzkovate¾ prepravnej
siete najneskôr 15. deò daného mesiaca.
(4) Prevádzkovate¾ prepravnej siete uverejòuje na
svojom webovom sídle nástroj na výpoèet taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v aktuálnom
èasovom období v súlade s osobitným predpisom.48)
§ 63
Zverejòovanie informácií prevádzkovate¾om
distribuènej siete o stave distribuènej siete
Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorého poèet odberných miest pripojených do distribuènej siete je viac
ako 100 000, uverejòuje na svojom webovom sídle do
konca kalendárneho roka roèné plány na nasledujúci
rok, a to
a) roèný plán údrby jednotlivých èastí distribuènej
siete,
b) roèný plán odstávok jednotlivých èastí distribuènej
siete,

) Napríklad § 24 ods. 1 písm. a) a § 24 ods. 3 písm. d) zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 29 ods. 1 písm. h) zákona è. 250/2012 Z. z.
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c) roèný plán revízií jednotlivých èastí distribuènej siete,
d) roèný plán rozvoja distribuènej siete.
§ 64
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§ 66
Predchádzanie vzniku a rieenie
preaenia distribuènej siete

Zverejòovanie informácií prevádzkovate¾om
zásobníka o stave zásobníka

(1) Ak súèet poadovaných distribuèných kapacít je
vyí ako technická kapacita distribuènej siete, dochádza k preaeniu distribuènej siete.

(1) Prevádzkovate¾ zásobníka uverejòuje na svojom
webovom sídle informácie
a) o dostupnej uskladòovacej kapacite virtuálneho zásobníka,
b) o roènom pláne odstávok zásobníkov a pláne údrby
zásobníkov, ktorý môe ma vplyv na ve¾kos
uskladòovacích kapacít a na kvalitu poskytovaných
sluieb,
c) o pláne úpravy ve¾kosti uskladòovacích kapacít.

(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete predchádza
vzniku preaenia distribuènej siete vyhodnocovaním
iadostí o prístup do distribuènej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania distribuènej kapacity v distribuènej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete uvedenými v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete, poiadavkami na predlovanie existujúcich zmlúv o prístupe do
distribuènej siete a distribúcii plynu bez zvýenia dohodnutej distribuènej kapacity a poiadavkami odberate¾ov plynu v domácnosti.

(2) Prevádzkovate¾ zásobníka uverejòuje na svojom
webovom sídle údaje o dostupnej uskladòovacej kapacite virtuálneho zásobníka v èlenení na
a) maximálny vtlaèný výkon v m3/deò alebo kWh/deò
v závislosti od vtlaènej krivky,
b) maximálny aobný výkon v m3/deò alebo kWh/deò
v závislosti od aobnej krivky,
c) pracovný objem zásobníka v m3 alebo v kWh.
(3) Prevádzkovate¾ zásobníka uverejòuje na svojom
webovom sídle nevyuitú kapacitu, ktorú má úèastník
trhu s plynom pridelenú a nevyuíva ju viac ako 12 mesiacov odo dòa jej pridelenia ako dostupnú preruite¾nú uskladòovaciu kapacitu.
(4) Prevádzkovate¾ zásobníka uverejòuje na svojom
webovom sídle
a) podmienky obchodovania s právami na kapacitu,
b) ponuky a dopyt na obchodovanie s právami na kapacitu.
§ 65
Predchádzanie vzniku a rieenie
preaenia prepravnej siete
(1) Ak súèet poadovaných prepravných kapacít je
vyí ako technická kapacita pre prísluný vstupný
bod alebo výstupný bod prepravnej siete, dochádza
k preaeniu prepravnej siete.
(2) Prevádzkovate¾ prepravnej siete predchádza
preaeniu prepravnej siete
a) vyhodnocovaním iadostí o prístup do prepravnej
siete a následným obmedzením prístupu poskytovania prepravnej kapacity v prepravnej sieti v súlade
s podmienkami prevádzkovate¾a prepravnej siete
uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a prepravnej siete,
b) nomináciou prepravy plynu v rámci dohodnutej
a dostupnej prepravnej kapacity,
c) monosou úèastníka trhu s plynom poskytnú svoju nevyuitú vo¾nú prepravnú kapacitu inému
úèastníkovi trhu s plynom.
(3) Nedostatok vo¾nej prepravnej kapacity v prepravnej sieti riei prevádzkovate¾ prepravnej siete uzatvorením zmluvy o preprave plynu s preruite¾nou prepravnou kapacitou s úèastníkom trhu s plynom.

(3) Ak súèet poadovaných distribuèných kapacít je
vyí ako technická kapacita distribuènej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete vyzve úèastníkov trhu
s plynom na úpravu výky nimi poadovanej kapacity
v iadosti o prístup do distribuènej siete.
(4) Ak súèet poadovaných distribuèných kapacít
v iadostiach o prístup do distribuènej siete bude stále
vyí ako technická kapacita distribuènej siete, rozdelí
prevádzkovate¾ distribuènej siete zostávajúcu vo¾nú
distribuènú kapacitu nediskriminaène v pomere ve¾kosti jednotlivých poiadaviek s tým, e ak poiadavka
iadate¾a presahuje výku zostávajúcej vo¾nej kapacity, je táto poiadavka pred rozdelením zníená na výku zostávajúcej vo¾nej kapacity.
§ 67
Vyvaovanie siete
(1) Vyvaovaním siete je
a) fyzické vyvaovanie, ktoré predstavuje súbor èinností, ktorými prevádzkovate¾ siete riadi prevádzku
siete na vymedzenom území v reálnom èase tak, aby
v kadom okamihu zabezpeèil dopravu plynu zo
vstupných bodov siete na vymedzenom území do výstupných bodov siete a aby sa sie na vymedzenom
území prevádzkovala správne, bezpeène a nediskriminaène pre vetkých úèastníkov trhu s plynom
a náklady na prevádzku sa spravodlivo priraïovali
jednotlivým úèastníkom trhu s plynom,
b) obchodné vyvaovanie, ktoré predstavuje dodriavanie rovnováhy medzi mnostvom plynu vstupujúcim
do siete pre úèastníka trhu s plynom a mnostvom
plynu odoberaným zo siete úèastníkom trhu s plynom, prièom nedodranie rovnováhy a odchýlka sa
spoplatòuje; obchodným vyvaovaním sa zabezpeèuje podpora prevádzkovate¾a siete pri fyzickom
vyvaovaní siete.
(2) Za fyzické vyvaovanie siete zodpovedá prevádzkovate¾ siete. Obchodné vyvaovanie siete a zúètovanie
odchýlok vykonáva prevádzkovate¾ siete. Uívate¾ovi
distribuènej siete vykonáva obchodné vyvaovanie
a zúètovania odchýlok prevádzkovate¾ distribuènej siete.
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(3) Uívate¾ distribuènej siete, ktorý má uzatvorenú
zmluvu s prevádzkovate¾om siete, zodpovedá za odchýlku.
(4) Uívate¾ distribuènej siete môe svoju zodpovednos za odchýlku vrátane vetkých s tým spojených
finanèných záväzkov zmluvne prenies na iného uívate¾a distribuènej siete v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a siete. Uívate¾ distribuènej siete,
na ktorého bola prenesená zodpovednos za odchýlku,
oznámi postúpenie zodpovednosti prevádzkovate¾ovi
distribuènej siete do troch dní pred zaèiatkom plynárenského dòa, v ktorom je odchýlka postúpená.
(5) Výrobca plynu môe svoju zodpovednos za odchýlku vrátane vetkých s tým spojených finanèných
záväzkov zmluvne prenies na svojho odberate¾a plynu
v súlade s podmienkami prevádzkovate¾a siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a siete.
Výrobca plynu a odberate¾ plynu oznámia postúpenie
zodpovednosti prevádzkovate¾ovi distribuènej siete do
desiatich dní pred zaèiatkom plynárenského dòa,
v ktorom je odchýlka postúpená.
§ 68
Vyvaovacia zóna
(1) Vyvaovacia zóna je oblas daná vymedzeným
územím prevádzkovate¾a siete. Slovenská republika je
vyvaovacou zónou prepravnej siete a vyvaovacou zónou distribuènej siete z h¾adiska fyzického vyvaovania
a jednou vyvaovacou zónou z h¾adiska uívate¾a distribuènej siete.
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na vymedzenom území, na základe ktorej sa zabezpeèí
prepojite¾nos distribuèných sietí a odovzdávanie údajov potrebných na vyvaovanie siete.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má vyhradenú
èas kapacity zásobníkov najmä na krytie denných odchýlok úèastníkov trhu s plynom; náklady na túto kapacitu sa zahàòajú do ceny za distribúciu plynu.
(3) Ak vyhradená kapacita zásobníkov nie je dostatoèná na fyzické vyvaovanie distribuènej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete poiada úèastníkov trhu
s plynom, aby upravili mnostvo vtláèaného alebo
aeného plynu zo zásobníka a do výky ich dohodnutej uskladòovacej kapacity. Ak toto opatrenie nepostaèuje, prevádzkovate¾ distribuènej siete vyzve prevádzkovate¾a zásobníka, aby mu poskytol vo¾nú kapacitu
zásobníkov potrebnú na vyvaovanie distribuènej siete
za podmienok dohodnutých s prevádzkovate¾om zásobníka. Ak to umoòujú technické podmienky, prevádzkovate¾ zásobníka poiadavke vyhovie.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispeèingu, eviduje náklady a výnosy spojené s vyvaovaním siete a za podporné sluby
pod¾a ich truktúry a pod¾a uívate¾ov siete, ktorým tieto podporné sluby poskytuje, oddelene od ostatných
prevádzkových nákladov a zverejòuje ich na webovom
sídle v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
§ 70
Pouitie diagramu

(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ prepravnej siete zabezpeèia prepojite¾nos distribuènej siete a prepravnej siete a odovzdávanie údajov
potrebných na vyvaovanie siete.

(1) Diagram je náhradná metóda na urèenie denných
odberov plynu a zúètovanie odchýlok koncového odberate¾a plynu, ktorý je vybavený urèeným meradlom
s meraním typu C.

(3) Uívate¾ prepravnej siete si dohodne s prevádzkovate¾om prepravnej siete podmienky obchodného vyvaovania siete a spôsob vyrovnania nerovnováhy medzi jeho
mnostvom plynu vstupujúcim do prepravnej siete a jeho
mnostvom plynu odoberaným z prepravnej siete.

(2) Diagram tvoria pomerné èísla charakterizujúce
priebeh odberu plynu skupiny koncových odberate¾ov
plynu. Tieto priebehy sú stanovené pre jednotlivé skupiny odberate¾ov na kadý deò v roku pomocou modelu pre
tvorbu diagramov. Vynásobením konkrétnej hodnoty
diagramu pre daný èasový interval hodnotou roènej spotreby odberate¾a plynu sa získa náhradný údaj spotreby
za daný èasový interval. Odbery plynu stanovené pomocou diagramov sa pouijú spoloène s odbermi plynu, ktoré sú k dispozícii na dennej báze, pri koneènom vyúètovaní za zúètovacie obdobie a pri výpoète dennej odchýlky.
Prevádzkovate¾ distribuènej siete zverejòuje aktuálne
denné hodnoty diagramov korigované na skutoènú dennú teplotu a prísluný deò (pracovný deò, sviatok, deò
pracovného pokoja) prostredníctvom svojho webového
sídla a taktie uverejní na svojom webovom sídle diagramy na nasledujúci kalendárny rok vdy do 30. septembra
kalendárneho roka. Pravidlá a spôsob korigovania diagramov na skutoènú teplotu sú urèené v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.

(4) Úèastník trhu s plynom, ktorý prevádzkuje distribuènú sie a je pripojený k prepravnej sieti, si dohodne
podmienky obchodného vyvaovania siete s prevádzkovate¾om distribuènej siete, ktorý je povinný plni úlohy
plynárenského dispeèingu na vymedzenom území.
§ 69
Zodpovednos prevádzkovate¾a
distribuènej siete pri vyvaovaní siete
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete zodpovedá za
fyzické vyvaovanie siete a zúètovanie odchýlok na vymedzenom území. Ak je na vymedzenom území viac
prevádzkovate¾ov distribuènej siete, za vyvaovanie
siete je zodpovedný prevádzkovate¾ distribuènej siete,
ktorý plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území.49) Ostatní prevádzkovatelia distribuènej
siete uzatvoria dohodu s prevádzkovate¾om distribuènej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispeèingu
49

) § 66 ods. 2 zákona è. 251/2012 Z. z.

(3) Hodnotu roènej spotreby odberate¾a plynu pre
potrebu výpoètu náhradného údaja spotreby za daný
èasový interval pod¾a odseku 2 stanovuje prevádzkovate¾ distribuènej siete postupom uvedeným v prevádzko-
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vom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete
a oznámi ju úèastníkovi trhu s plynom, ktorý má zodpovednos za odchýlku za prísluné odberné miesto.
truktúru modelu pre tvorbu diagramu v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete
schva¾uje úrad. Parametre modelu pre tvorbu diagramu pod¾a potreby aktualizuje prevádzkovate¾ distribuènej siete.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je oprávnený
vyui diagram pre stanovenie náhradnej hodnoty
mnostva distribuovaného plynu v odôvodnených prípadoch, ktoré sú pecifikované v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(5) Reklamácie týkajúce sa mnostva distribuovaného
plynu, ktoré je urèené náhradnou metódou pomocou diagramu, podliehajú osobitnému postupu uvedenému v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
§ 71
Èinnos a úlohy plynárenského dispeèingu
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území,
plní najmä tieto úlohy:
a) riadi vlastnú distribuènú sie a distribúciu plynu do
prepojovacích bodov nadväzujúcich distribuèných
sietí,
b) riadi prepojené prepravné siete a distribuèné siete
na vymedzenom území pri krízovej situácii v plynárenstve a pri èinnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jej vzniku,
c) technicky riadi rozde¾ovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribuèných sietí,
d) vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve
a jej úroveò pod¾a osobitného predpisu,50)
e) vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve pod¾a osobitného predpisu,51)
f) urèuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej
situácie v plynárenstve,
g) vykonáva vyvaovanie distribuènej siete na vymedzenom území.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý neplní
úlohy plynárenského dispeèingu, môe zabezpeèi plnenie úloh dispeèerského riadenia prostredníctvom u
zriadeného plynárenského dispeèingu prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorý plní úlohy plynárenského
dispeèingu. Ak technické podmienky prevádzkovate¾a
distribuènej siete toto neumoòujú, prevádzkovate¾
distribuènej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského
dispeèingu, zriadi vlastný dispeèing. Takto zriadený
dispeèing plní na èasti vymedzeného územia prevádzkovate¾a distribuènej siete rovnaké úlohy ako plynárenský dispeèing.
§ 72
Zmena dodávate¾a plynu
(1) Zmena dodávate¾a plynu sa nespoplatòuje.
50
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(2) Zmenou dodávate¾a plynu je
a) zmena dodávate¾a plynu za iného dodávate¾a plynu,
b) zmena poètu dodávate¾ov plynu.
(3) Pred zmenou dodávate¾a plynu doruèí úèastník
trhu s plynom prevádzkovate¾ovi distribuènej siete iados o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribuènej
siete a distribúcii plynu najneskôr 21 dní pred dòom
poadovanej úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu. iados predloí
a) koncový odberate¾ plynu, pokia¾ má záujem uzatvori zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu vo svojom mene a na svoj úèet alebo
b) nový dodávate¾ plynu, na základe splnomocnenia
koncovým odberate¾om plynu; v tomto prípade sa
zmluva o prístupe do distribuènej siete a distribúcii
plynu uzatvára s novým dodávate¾om plynu.
(4) Do troch dní odo dòa prijatia iadosti o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii
plynu pod¾a odseku 3 informuje prevádzkovate¾ distribuènej siete o doruèení iadosti doterajieho uívate¾a
distribuènej siete.
(5) Zmena dodávate¾a plynu je moná iba v prípade
ukonèenia zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s pôvodným dodávate¾om plynu najneskôr ku dòu poadovanej úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu a uzatvorenie
zmluvy o dodávke plynu s novým dodávate¾om plynu
s úèinnosou ku dòu poadovanej úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu; zmena poètu dodávate¾ov plynu do jedného odberného miesta je moná len v prípade, ak má
odberate¾ plynu vlastnú zodpovednos za odchýlku
alebo sa na zvýení poètu dodávate¾ov plynu písomne
dohodol s dodávate¾om plynu, ktorý prevzal zodpovednos za odchýlku odberate¾a plynu. Súhlas doterajieho dodávate¾a plynu, ktorý má zodpovednos za odchýlku odberate¾a plynu, so zvýením poètu
dodávate¾ov plynu do jedného odberného miesta musí
by prevádzkovate¾ovi distribuènej siete predloený súèasne so iadosou o uzatvorenie zmluvy o prístupe do
distribuènej siete a distribúcii plynu pod¾a odseku 3.
(6) Pôvodný dodávate¾ plynu môe vznies námietku
proti zmene dodávate¾a plynu pre prísluné odberné
miesto prevádzkovate¾ovi siete do desiatich dní pred
poadovaným dòom vykonania zmeny dodávate¾a plynu, avak nie skôr ako 15 dní pred poadovaným dòom
vykonania zmeny dodávate¾a, a to výluène z dôvodu neukonèenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dòu
zmeny dodávate¾a. Ak bola vznesená námietka pod¾a
prvej vety, prevádzkovate¾ siete zmenu dodávate¾a plynu nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávate¾a plynu, nového dodávate¾a plynu a odberate¾a plynu. Prevádzkovate¾ siete neposudzuje
platnos alebo neplatnos ukonèenia doterajej zmluvy
o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávate¾ plynu vznesie
námietku proti zmene dodávate¾a plynu bezdôvodne,
zodpovedá za kodu, ktorá vznikla odberate¾ovi plynu,
novému dodávate¾ovi plynu a prevádzkovate¾ovi siete.
Ak pôvodný dodávate¾ plynu doruèí námietku skôr ako

) Èl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpeènosti
dodávky plynu, ktorým sa zruuje smernica Rady 2004/67/ES.
51
) § 21 zákona è. 251/2012 Z. z.
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15 dní alebo neskôr ako desa dní pred poadovaným
dòom zmeny, prevádzkovate¾ siete námietku zamietne.
(7) Ak o to odberate¾ plynu poiada, pôvodný dodávate¾ plynu mu preukáe dôvod vznesenia námietky, pre
ktorú bol proces zmeny dodávate¾a plynu zastavený,
a to do desiatich dní od doruèenia iadosti.
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§ 75
Dodávka plynu viacerými dodávate¾mi plynu do
jedného odberného miesta a do nadväzujúcich sietí

§ 73

(1) Koncový odberate¾ plynu s odberným miestom vybaveným meraním typu A alebo meraním typu B môe
ma jedného alebo viacerých zmluvných dodávate¾ov
plynu. Distribúcia plynu pre viacerých dodávate¾ov
plynu do jedného odberného miesta pri súbehu dlhodobej alebo roènej a krátkodobej zmluvy o prístupe do
distribuènej siete a distribúcii plynu sa uskutoèòuje
na základe pravidiel priradenia mnostiev plynu dotknutým úèastníkom trhu s plynom, ktoré sú uvedené
v prevádzkovom poriadku prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete.

Postup pri zmene dodávate¾a plynu vo vzahu
k prevádzkovate¾ovi distribuènej siete

(2) Pri zmene poètu dodávate¾ov plynu do odberného
miesta sa postupuje pod¾a § 72 a 74.

(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete uzatvára zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu
s úèastníkom trhu s plynom do piatich dní predo dòom
úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu.

(3) Zaèatie dodávky plynu viacerými dodávate¾mi
plynu do jedného odberného miesta nie je dôvodom na
zníenie distribuènej kapacity dohodnutej pre toto odberné miesto pred zaèatím dodávky viacerými dodávate¾mi plynu do tohto odberného miesta.

(8) Pri zmene dodávate¾a plynu ustanovenia o zmluve
o dodávke plynu platia aj pre zmluvu o zdruenej dodávke plynu.
(9) Podrobnosti procesu zmeny dodávate¾a plynu obsahuje prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a distribuènej siete.

(2) Do piatich dní predo dòom úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu prevádzkovate¾ distribuènej siete, ku ktorému je pripojené odberné miesto úèastníka trhu s plynom,
vykoná zmenu dodávate¾a plynu priradením odberného
miesta úèastníka trhu s plynom k novému dodávate¾ovi
plynu k dátumu úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu. Následne nahlási prevádzkovate¾ distribuènej siete zmenu
dodávate¾a plynu predchádzajúcemu dodávate¾ovi plynu. Vykonaná zmena dodávate¾a plynu u prevádzkovate¾a distribuènej siete nadobúda úèinnos k prvému plynárenskému dòu kalendárneho mesiaca.
§ 74
Poiadavky na meranie pri
zmene dodávate¾a plynu
(1) K dátumu úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu vykoná prevádzkovate¾ distribuènej siete odpoèet stavu
meradla, v prípade odberných miest s meraním typu C
urèí stav meracieho zariadenia postupom pod¾a § 56
ods. 4 a zistené údaje bezodkladne odovzdá predchádzajúcemu dodávate¾ovi plynu na úèely doúètovania
a vyrovnania záväzkov. Odpoèet stavu urèeného meradla vykonaný z dôvodu zmeny dodávate¾a plynu k dátumu úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu vykoná prevádzkovate¾ distribuènej siete voèi koncovému odberate¾ovi
plynu bezplatne.
(2) Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných
miestach s meraním typu C vykonáva prevádzkovate¾
distribuènej siete k dátumu úèinnosti zmeny dodávate¾a plynu. Podrobnosti o spôsobe stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia sú uvedené v prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej siete spolu s údajmi
pod¾a odseku 1 odovzdá predchádzajúcemu a novému
dodávate¾ovi plynu aj informáciu o tom, akým spôsobom získal stav meracieho zariadenia.
52

) § 82 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z.

(4) V prípade viacerých zmluvných dodávate¾ov plynu uzatvára prevádzkovate¾ distribuènej siete s úèastníkom trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku,
jednu zmluvu o distribúcii plynu do odberného miesta
pre vetkých zmluvných dodávate¾ov plynu na základe
dohody úèastníka trhu s plynom, ktorý je zodpovedný
za odchýlku, so zmluvnými dodávate¾mi plynu s výnimkou krátkodobej zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu.
(5) Distribúcia plynu pre viacerých dodávate¾ov plynu do nadväzujúcej distribuènej siete sa uskutoèòuje
za podmienok a na základe pravidiel priradenia
mnostiev plynu dotknutým úèastníkom trhu s plynom, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete.
§ 76
Podmienky dodávky plynu
dodávate¾om poslednej intancie
(1) Dodávka poslednej intancie sa zaèína dòom nasledujúcim po dni, keï pôvodný dodávate¾ plynu stratil
spôsobilos dodáva plyn pod¾a odseku 4 a bola dodávate¾ovi poslednej intancie oznámená táto skutoènos. Ak dodávate¾ poslednej intancie zistí u odberate¾a plynu neoprávnený odber plynu pod¾a osobitného
predpisu,52) môe odmietnu dodávku plynu pod¾a prvej vety. Prevádzkovate¾ z dôvodov uvedených v zmluve
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu
uzavretej medzi prevádzkovate¾om distribuènej siete
a uívate¾om distribuènej siete alebo z dôvodov uvedených v osobitných predpisoch32) môe ukonèi zmluvu
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je oprávnený
ukonèi zmluvu pod¾a odseku 1 na základe riadne doruèenej výpovede, prièom výpovedná lehota uplynie po-
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sledným dòom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bola výpoveï zmluvy doruèená. Zmluva pod¾a
odseku 1 je platne ukonèená vtedy, ak iaden z úèastníkov trhu s plynom, ktorí zmluvu uzatvorili, si neuplatnil právo pod¾a osobitného predpisu.33) Poèas plynutia
výpovednej lehoty pod¾a tohto odseku prevádzkovate¾
siete má právo odmietnu iados o uzatvorenie zmluvy
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu, ak
zo iadosti koncového odberate¾a vyplýva, e po dni,
v ktorom uplynie výpovedná lehota, preberá zodpovednos za odchýlku úèastníka trhu s plynom do odberného miesta koncového odberate¾a plynu ten dodávate¾
plynu, s ktorým prevádzkovate¾ distribuènej siete
ukonèil zmluvu pod¾a odseku 1.
(3) Ak dodávate¾ovi plynu bolo zruené povolenie na
dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodáva
plyn na vymedzenom území pod¾a osobitného predpisu,34) úrad o tejto skutoènosti bez zbytoèného odkladu
informuje vetkých prevádzkovate¾ov sietí.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, do ktorej je pripojený koncový odberate¾ plynu, najneskôr 15 dní pred
uplynutím výpovednej lehoty pod¾a odseku 1 alebo bezprostredne potom, ako sa dozvie skutoènos, e dodávate¾ plynu stratil spôsobilos dodáva plyn z dôvodu
a) nezabezpeèenia pre odberné miesta odberate¾ov,
s ktorými uzatvoril zmluvu o zdruenej dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
alebo prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu,
b) zruenia povolenia na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodáva plyn na vymedzenom územie alebo
c) e dolo k zastaveniu procesu zmeny dodávate¾a plynu pod¾a osobitného predpisu,53)
oznámi dotknutým odberate¾om plynu, dodávate¾ovi
poslednej intancie a úradu informácie pod¾a odseku 5.
(5) Rozsah informácií, ktoré sa poskytnú zo strany
prevádzkovate¾a distribuènej siete dotknutým odberate¾om plynu, úradu a dodávate¾ovi poslednej intancie:
a) deò, od ktorého zaèína dodávky plynu dodávate¾om
poslednej intancie,
b) dôvod zaèatia dodávky plynu dodávate¾om poslednej
intancie,
c) zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o zdruenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávate¾ stratil spôsobilos dodávky plynu pod¾a odseku 4 písm. a) a c),
d) dobu trvania dodávky plynu dodávate¾om poslednej
intancie,
e) pouèenie o povinnosti uhradi cenu za dodávku plynu dodávate¾om poslednej intancie pod¾a rozhodnutia úradu a za obchodných podmienok dodávky
plynu v reime poslednej intancie.
(6) Dodávate¾ovi plynu a úradu sa okrem informácií
pod¾a odseku 5 poskytne aj zoznam a identifikácia
dotknutých odberných miest vrátane informácií týkajúcich sa tarifnej skupiny, zmluvného roèného
mnostva distribuovaného plynu, ako aj dennej distribuènej kapacity dohodnutej pre prísluné odberné
miesto. Odberate¾ovi plynu sa okrem informácií pod¾a
53

) § 18 zákona è. 251/2012 Z. z.
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odseku 5 poskytne aj informácia o monostiach ukonèenia dodávky poslednej intancie.
(7) Ku dòu zaèatia dodávky poslednej intancie urèí
prevádzkovate¾ distribuènej siete spotrebu plynu na
odberných miestach, ktoré boli zásobované doterajím
dodávate¾om plynu, na základe odpoètu urèených meradiel alebo za pomoci pouitia diagramov. Takto urèená spotreba plynu je základom na vystavenie koneènej
faktúry za dodávku plynu a súvisiace sluby pre pôvodného dodávate¾a plynu. Urèenie spotreby oznámi prevádzkovate¾ distribuènej siete aj dodávate¾ovi poslednej intancie.
(8) Dodávka poslednej intancie trvá najviac tri mesiace. Odberate¾ plynu, ktorému dodáva plyn dodávate¾ poslednej intancie, uhradí dodávate¾ovi poslednej
intancie cenu za dodávku plynu poslednej intancie
pod¾a cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávate¾a poslednej intancie. Dodávka poslednej intancie sa môe skonèi skôr v prípade, e odberate¾
plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu
o zdruenej dodávke plynu s novým dodávate¾om plynu, ktorým môe by aj dodávate¾ poslednej intancie.
Dodávate¾ poslednej intancie ku dòu skonèenia dodávky poslednej intancie vystaví faktúru za dodávku
poslednej intancie na základe fyzického odpoètu alebo
pouitím diagramu, o ktoré dodávate¾ poslednej intancie poiada prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete; v prípade, e odberate¾ plynu uzatvára
zmluvu o zdruenej dodávke plynu s dodávate¾om poslednej intancie, môe dodávate¾ poslednej intancie
faktúru za dodávku poslednej intancie zahrnú do
riadnej fakturácie v súlade s jeho obchodnými podmienkami. Ak odberate¾ plynu v domácnosti po skonèení dodávky poslednej intancie uzatvorí zmluvu
o zdruenej dodávke plynu s dodávate¾om poslednej intancie, dodávate¾ poslednej intancie odberate¾ovi
plynu v domácnosti vráti rozdiel medzi cenou za dodávku poslednej intancie a cenou zmluvne dohodnutou
v zmluve o zdruenej dodávke plynu platnou po skonèení dodávky poslednej intancie.
(9) Dodávate¾ poslednej intancie má právo ukonèi
dodávku plynu v reime dodávky poslednej intancie,
aj ak u odberate¾a plynu vznikne poèas dodávky v tomto reime neoprávnený odber plynu.
(10) Ak odberate¾ plynu poèas trvania dodávky poslednej intancie alebo po uplynutí dodávky poslednej
intancie pod¾a odseku 7 riadne neuhrádza platby za
dodávku plynu poslednej intancie alebo za dodávku
plynu pod¾a odseku 7, je dodávate¾ poslednej intancie
alebo dodávate¾ plynu oprávnený poiada prísluného
prevádzkovate¾a distribuènej siete o preruenie distribúcie plynu do odberného miesta daného odberate¾a
plynu.
(11) Podmienkou skonèenia dodávky poslednej intancie, pred uplynutím trojmesaènej lehoty jej trvania, je uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu s dodávate¾om plynu. Ak
odberate¾ plynu nemá zabezpeèenú distribúciu plynu
do svojho odberného miesta, podmienkou skonèenia
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dodávky poslednej intancie je aj uzatvorenie zmluvy
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu
s úèinnosou ku dòu zaèatia dodávky plynu dodávate¾om plynu.
(12) Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu alebo
zmluvy o zdruenej dodávke plynu poiada odberate¾
plynu prevádzkovate¾a distribuènej siete o výmenu dodávate¾a plynu najneskôr desa dní pred plánovaným
zaèiatkom dodávky plynu. Výmena dodávate¾a plynu
pri dodávke poslednej intancie sa vykoná prevádzkovate¾om siete do desiatich dní od doruèenia iadosti odberate¾a plynu.
(13) Ku dòu zaèatia dodávky plynu dodávate¾om plynu urèí prevádzkovate¾ distribuènej siete spotrebu plynu na odberných miestach, ktoré boli zásobované dodávate¾om poslednej intancie, na základe odpoètu
urèených meradiel alebo za pomoci pouitia diagramov
odberu plynu. Urèenie spotreby plynu sa oznámi prevádzkovate¾om distribuènej siete dodávate¾ovi poslednej intancie a dodávate¾ovi plynu.
§ 77
Náleitosti zmluvy
(1) Zmluva o dodávke plynu pre odberate¾a plynu
v domácnosti obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje dodávate¾a plynu a odberate¾a
plynu,
b) termín zaèatia dodávky plynu,
c) identifikáciu odberného miesta vrátane èísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje
prevádzkovate¾ distribuènej siete,
d) predpokladaný roèný odber plynu v kWh, v m3,
e) cenu za dodávku plynu a jej truktúru,
f) zdroj, spôsob a monosti získavania informácií
o cene plynu vrátane jej truktúry,
g) platobné a fakturaèné podmienky,
h) dåku trvania zmluvy,
i) informáciu o práve odberate¾a plynu odstúpi od
zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností
dodávate¾a plynu; informáciu o práve odberate¾a
plynu vypoveda zmluvu v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny
a obchodných podmienok,
j) spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
k) dåku výpovednej lehoty a podmienky, za akých
mono zmluvu vypoveda,
l) spôsob oznámenia a lehoty a veobecné pouèenie
o reime dodávky poslednej intancie a dodávate¾ovi
poslednej intancie,
m) pouèenie o povinnosti dodávate¾a plynu súvisiacu
so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n) pouèenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny urèeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny urèeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom
spôsobe urèenia mnostva dodaného plynu v prípade poruchy urèeného meradla alebo mimo urèeného
termínu odpoètu,
o) pouèenie o neoprávnenom odbere plynu,
p) pouèenie o podmienkach obmedzenia a preruenia
distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
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q) pouèenie o spôsobe doruèovania písomností,
r) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
s) identifikaèné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával.
(2) Zmluva o dodávke plynu pre odberate¾a plynu
mimo domácnosti obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje dodávate¾a plynu a odberate¾a
plynu,
b) termín zaèatia dodávky plynu,
c) identifikáciu odberného miesta vrátane èísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje
prevádzkovate¾ distribuènej siete,
d) predpokladaný roèný odber plynu v m3, v kWh alebo
ich násobkoch,
e) denné maximálne mnostvo dodávaného plynu, ak
sa objednáva,
f) cenu za dodávku plynu,
g) platobné a fakturaèné podmienky,
h) dåku trvania zmluvy,
i) spôsob merania mnostiev dodaného plynu a kvality
plynu,
j) informáciu o práve odberate¾a odstúpi od zmluvy
v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávate¾a plynu,
k) dåku výpovednej lehoty a podmienky, za akých
mono zmluvu vypoveda,
l) spôsob oznámenia a lehoty a veobecné pouèenie
o reime dodávky poslednej intancie a dodávate¾ovi
poslednej intancie,
m) pouèenie o povinnosti dodávate¾a plynu súvisiace so
tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n) pouèenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny urèeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny urèeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom
spôsobe urèenia mnostva dodaného plynu v prípade poruchy urèeného meradla alebo mimo urèeného
termínu odpoètu,
o) pouèenie o neoprávnenom odbere plynu,
p) pouèenie o podmienkach obmedzenia a preruenia
distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
q) pouèenie o spôsobe doruèovania písomností,
r) pouèenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatòovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na
uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(3) Zmluva o pripojení do prepravnej siete obsahuje
najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) miesto pripojenia do prepravnej siete a technickú
charakteristiku pripojenia,
c) podmienky realizácie a dátum pripojenia do prepravnej siete,
d) typ merania a jeho umiestnenie,
e) spôsob urèenia ceny za pripojenie do prepravnej siete a spôsob jej úhrady,
f) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a prepravnej
siete súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
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(4) Zmluva o pripojení do distribuènej siete obsahuje
najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) miesto pripojenia do distribuènej siete a jeho technická charakteristika,
c) podmienky realizácie a dátum pripojenia do distribuènej siete,
d) typ merania a jeho umiestnenie,
e) cena za pripojenie do distribuènej siete a spôsob jej
úhrady,
f) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej
siete súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(5) Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) dátum zaèatia prepravy,
c) vstupné body do prepravnej siete,
d) výstupné body z prepravnej siete,
e) zmluvnú dennú kapacitu na príslunom vstupnom
bode,
f) zmluvnú dennú kapacitu na príslunom výstupnom
bode,
g) oèakávanú kvalitu plynu na príslunom vstupnom
bode,
h) spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
i) èas trvania zmluvy,
j) oprávnenie uívate¾a prepravnej siete odstúpi od
zmluvy v prípade podstatného poruenia zmluvných
povinností prevádzkovate¾a prepravnej siete,
k) spôsob oznámenia návrhu na zmenu zmluvných
podmienok,
l) podmienku záväznosti platného prevádzkového poriadku prevádzkovate¾a prepravnej siete pre zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
m) podmienky preruenia a spôsob oznámenia preruenia prevádzkovate¾om prepravnej siete úèastníkovi
trhu s plynom, ak je predmetom zmluvy o prístupe
do prepravnej siete a preprave plynu preprava plynu
s preruite¾nou prepravnou kapacitou,
n) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a prepravnej
siete súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
o) miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie reklamácií
a miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(6) Zmluva o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) dátum zaèatia distribúcie,
c) vstupné body do distribuènej siete,
d) výstupné body z distribuènej siete,
e) zmluvnú dennú distribuènú kapacitu na súhrnom
vstupnom bode,
f) zmluvnú dennú distribuènú kapacitu na príslunom výstupnom bode, pre výstupné body, pre ktoré
sa dojednáva,
g) mnostvo distribuovaného plynu do prísluného výstupného bodu,
h) spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu,
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i) dåku trvania zmluvy,
j) oprávnenie uívate¾a distribuènej siete odstúpi od
zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností
prevádzkovate¾a distribuènej siete,
k) spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
l) podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete pre zmluvné strany,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
m) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej
siete súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n) miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie reklamácií
a miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(7) Zmluva o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu sa môe uzatvára v elektronickej forme;
v takom prípade údaje pod¾a odseku 6 písm. i), k) a n)
sú uvedené v prevádzkovom poriadku prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(8) Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) dátum zaèatia uskladòovania plynu a dátum jeho
skonèenia,
c) pracovný objem, výku vtlaèného a aobného výkonu, prípadne ostané dohodnuté sluby spojené
s uskladòovaním,
d) cenu za uskladòovanie plynu,
e) fakturaèné a platobné podmienky,
f) dåku trvania zmluvy,
g) oprávnenie uívate¾a zásobníka odstúpi od zmluvy
v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovate¾a zásobníka v prípade neplnenia podstatných
zmluvných povinností prevádzkovate¾a zásobníka,
h) spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
i) zodpovednos za vznik kody na uskladòovanom
zemnom plyne,
j) podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovate¾a zásobníka pre zmluvné strany, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak,
k) pouèenie o povinnosti prevádzkovate¾a zásobníka
súvisiace so tandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
l) miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie reklamácií
a miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(9) Zmluva o prenesení zodpovednosti za odchýlku
obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) dátum úèinnosti prenesenia zodpovednosti za odchýlku,
c) lehotu a spôsob oznámenia vzniknutej odchýlky,
d) lehotu a spôsob finanèného vysporiadania vzniknutej odchýlky,
e) lehotu a spôsob podania reklamácie.
(10) Zmluva o zdruenej dodávke plynu pre odberate¾a plynu v domácnosti okrem náleitostí pod¾a odseku 1 obsahuje
a) záväzok dodávate¾a plynu zabezpeèi distribúciu
plynu do odberného miesta odberate¾a plynu v domácnosti vrátane súvisiacich sluieb,
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b) záväzok prevzia zodpovednos za odchýlku odberate¾a plynu v domácnosti,
c) informácie o práve dodávate¾a plynu poiada prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo prevádzkovate¾a distribuènej siete o preruenie alebo obmedzenie prepravy
alebo distribúcie plynu, ak odberate¾ plynu podstatne
poruuje zmluvu aj po doruèení predchádzajúceho písomného upozornenia vrátane prísluných lehôt.
(11) Zmluva o zdruenej dodávke plynu pre odberate¾a plynu mimo domácnos okrem náleitostí pod¾a
odseku 2 obsahuje
a) záväzok dodávate¾a plynu zabezpeèi distribúciu
plynu do odberného miesta odberate¾a plynu mimo
domácnos vrátane súvisiacich sluieb,
b) záväzok prevzia zodpovednos za odchýlku odberate¾a plynu mimo domácnos,
c) informácie o práve dodávate¾a plynu poiada prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo prevádzkovate¾a distribuènej siete o preruenie alebo obmedzenie prepravy
alebo distribúcie plynu, ak odberate¾ plynu podstatne
poruuje zmluvu aj po doruèení predchádzajúceho písomného upozornenia, vrátane prísluných lehôt.
§ 78
Postup evidencie zranite¾ných
odberate¾ov plynu v domácnosti
(1) Zranite¾ný odberate¾ plynu v domácnosti pri uzatváraní zmluvy o zdruenej dodávke plynu oznámi a preukáe svojmu dodávate¾ovi plynu, e je ako zdravotne
postihnutý a bude plyn vyuíva na kúrenie. Informáciu pod¾a prvej vety môe zranite¾ný odberate¾ plynu
v domácnosti oznámi aj priamo prevádzkovate¾ovi distribuènej siete na adresu uverejnenú pre tieto úèely na
jeho webovom sídle. Ak zranite¾ný odberate¾ plynu
v domácnosti poskytol akúko¾vek informáciu súvisiacu
s jeho postavením ako zranite¾ného odberate¾a plynu
v domácnosti dodávate¾ovi plynu alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej siete ten, ktorý takúto informáciu dostal bezodkladne poskytne túto informáciu tomu druhému tak, aby dodávate¾ plynu, ako aj prevádzkovate¾
distribuènej siete bol o tejto skutoènosti informovaný.
(2) Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa
preukazuje preukazom osoby s akým zdravotným
postihnutím pod¾a osobitného predpisu35) a zaradením
odberate¾a plynu do tarifnej skupiny na úèely prístupu
do distribuènej siete a distribúcie plynu, ktorá je urèená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním.
(3) Zranite¾ný odberate¾ plynu v domácnosti na úèely
evidencie zranite¾ných odberate¾ov poskytuje svojmu
dodávate¾ovi alebo priamo prevádzkovate¾ovi distribuènej siete údaje pod¾a osobitného predpisu.54)
(4) Prevádzkovate¾ovi distribuènej siete oznámi dodávate¾ plynu údaje o zranite¾nom odberate¾ovi plynu
v domácnosti bezodkladne po pridelení distribuènej
kapacity pre odberné miesto, v ktorom bude odobera
plyn zranite¾ný odberate¾ plynu v domácnosti. Prevádzkovate¾ distribuènej siete uverejní na svojom webovom
sídle vzor oznámenia.
54

) § 64 ods. 7 písm. k) zákona è. 251/2012 Z. z.
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(5) Zranite¾ný odberate¾ plynu v domácnosti môe
svojmu dodávate¾ovi plynu alebo priamo prevádzkovate¾ovi distribuènej siete oznámi a preukáza, e je
ako zdravotne postihnutý a vyuíva plyn na kúrenie,
aj v priebehu trvania u uzavretej zmluvy o zdruenej
dodávke plynu spôsobom pod¾a odseku 2. V takom prípade dodávate¾ plynu bez zbytoèného omekania oznámi tieto skutoènosti prevádzkovate¾ovi distribuènej
siete, do ktorej je odberné miesto zranite¾ného odberate¾a plynu v domácnosti pripojené.
(6) Zranite¾ný odberate¾ plynu v domácnosti do
31. marca preukáe prevádzkovate¾ovi distribuènej siete alebo prostredníctvom svojho dodávate¾a plynu, e
pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zranite¾ných odberate¾ov. V prípade ak
zranite¾ný odberate¾ v tejto lehote nepreukáe e pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do
evidencie zranite¾ných odberate¾ov, prevádzkovate¾ distribuènej siete preukázate¾ne vyzve odberate¾a plynu,
aby preukázal, e u neho trvajú podmienky, na základe
ktorých bol zaradený do evidencie zranite¾ných odberate¾ov. Ak odberate¾ plynu nepredloí v lehote 30 dní
poadované podklady, alebo z predloených dokladov
nevyplýva e odberate¾ plynu naïalej spåòa podmienky
zaradenia do evidencie, prevádzkovate¾ distribuènej siete odberate¾a z evidencie vyradí najskôr 30. deò po doruèení výzvy, o èom bez zbytoèného odkladu informuje odberate¾a plynu a jeho dodávate¾a plynu.
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete písomne oznámi zranite¾nému odberate¾ovi plynu v domácnosti zoznam kontaktných osôb a telefónne èísla za úèelom vzájomnej komunikácie.
(8) Prijatie informácie o plánovanom preruení distribúcie plynu odberate¾ plynu potvrdí prevádzkovate¾ovi
distribuènej siete telefonicky na telefónnom èísle na to urèenom v informácii pod¾a odseku 7 najneskôr do siedmich
dní od prijatia informácie o plánovanom preruení distribúcie plynu. Za prijatie informácie sa povauje aj písomné
potvrdenie prevzatia informácie o plánovanom preruení
distribúcie plynu pri doruèení potou alebo kuriérom. Prijatie informácie prevádzkovate¾ovi distribuènej siete odberate¾ plynu môe potvrdi aj prostredníctvom svojho dodávate¾a plynu. Plánované preruenie distribúcie plynu
vykoná prevádzkovate¾ distribuènej siete a po tom, èo
zranite¾ný odberate¾ plynu potvrdil prijatie informácie
o plánovanom preruení distribúcie plynu.
(9) V prípade poruchy na distribuènej sieti prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorá má za následok preruenie distribúcie plynu zranite¾nému odberate¾ovi
plynu v domácnosti prevádzkovate¾ distribuènej siete
o tom bez mekania telefonicky informuje zranite¾ného
odberate¾a v domácnosti vrátane poskytnutia informácie kedy predpokladá, e bude porucha odstránená.
(10) Zranite¾ný odberate¾ plynu v domácnosti bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávate¾a
plynu informuje prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete o zmene trvalého pobytu alebo korepondenènej adresy, ako aj o zmene telefónneho èísla, ak
bolo urèené pre úèely komunikácie medzi zranite¾ným
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o 8:00 hod. stredoeurópskeho èasu s výnimkou prepravy plynu.
§ 80

Závereèné ustanovenia

Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 15.

§ 79
Prechodné ustanovenia
(1) Rezervovanie kapacít, nominácie, alokácie mnostiev, evidencia a fakturácia distribuovaného mnostva
energie v plyne vyjadreného v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo ich násobkoch pod¾a osobitného
predpisu55) sa vykonáva do 31. decembra 2013.
(2) Rezervovanie kapacít, nominácie, alokácie mnostiev, evidencia a fakturácia uskladòovaného plynu vyjadreného v jednotkách energie v kilowatthodinách sa
vykonáva od 1. mája 2013.
(3) Do 31. decembra 2013 sa plynárenský deò zaèína

§ 81
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. februára 2013
okrem § 16 ods. 10 a 11, § 16 ods. 16 písm. h) a k) a n),
§ 19 ods. 5 a 6, § 20 ods. 2 písm. h), i) a j) a § 56 ods. 4, 5
a 9, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. apríla 2013, § 15
ods. 9, § 22 ods. 5 a 10, § 32 ods. 1 a 19, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2013, § 7 ods. 15, § 11, § 31
a § 32 ods. 20 a 21, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Jozef Holjenèík v. r.

55

) § 1 ods. 1 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách
prepoètu objemových jednotiek mnostva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva urèenie objemu plynu a spa¾ovacieho tepla
objemového.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

URÈENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ
ZÚÈTOVANIE ODCHÝLKY PRI MERANIACH TYPU B ZA ROK 2013
(1) Náhradné hodnoty meraní sa pouijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlky pri meraniach typu B, pri
ktorých nie je zabezpeèený denný zber dát.
(2) Ak je odberné miesto odberate¾a elektriny alebo odovzdávacie miesto výrobcu elektriny vybavené meraním
typu B, typový priebeh meraných hodnôt sa urèí ako
a) priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku alebo predpokladaný denný diagram,
b) ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.
(3) Hodnoty predpokladaného denného diagramu sa vypoèítajú prevádzkovate¾om sústavy ako priemer nameraných hodnôt aspoò troch posledných porovnate¾ných dní s dòom, pre ktorý sa predpokladaný denný diagram poèíta.
Tieto hodnoty sú platné na denné zúètovanie odchýlky. Po skonèení mesiaca sa vykoná prevádzkovate¾om sústavy
odpoèet meraných hodnôt z priebehového merania, spracuje a odole sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pod¾a odseku 5 ako skutoèné merané denné diagramy spotreby.
(4) Skutoèné merané denné diagramy odberu alebo dodávky pre vetky odberné miesta a odovzdávacie miesta
s meraním typu B sa prevádzkovate¾om sústavy urèia odpoètom skutoèných hodnôt za uplynulý kalendárny mesiac
do piateho kalendárneho dòa nasledujúceho mesiaca a agregujú sa za jednotlivé evidované subjekty zúètovania.
(5) Denné diagramy náhradných hodnôt pre vetky odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu B sa
prevádzkovate¾om sústavy urèia a zhromaïujú za jednotlivé bilanèné skupiny a odovzdávajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ako sumárny diagram, ktorý je urèený ako postupnos odberov elektriny alebo dodávok
elektriny pre kadú obchodnú hodinu obchodného dòa vo tvrhodinovom rozlíení a ktorý predstavuje súèet hodnôt
vetkých náhradných hodnôt odberných miest a odovzdávacích miest vybavených meraním typu B priradených danému subjektu zúètovania, a to odberných miest a odovzdávacích miest subjektu zúètovania a odberných a odovzdávacích miest úèastníkov trhu s elektrinou, za ktoré subjekt zúètovania prevzal zodpovednos za odchýlku.
(6) Skutoèné hodnoty odberov alebo dodávok za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca vo tvrhodinovom rozlíení, a to ako sumárny diagram, ktorý predstavuje súèet hodnôt vetkých meraných hodnôt odberných miest a odovzdávacích miest vybavených meraním typu B priradených subjektu zúètovania sa prevádzkovate¾om sústavy odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za kadú bilanènú skupinu do piateho dòa nasledujúceho
mesiaca.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

URÈENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ ZÚÈTOVANIE ODCHÝLKY
PRI PRIEBEHOVÝCH MERANIACH BEZ DIA¼KOVÉHO ODPOÈTU OD ROKU 2014
(1) Náhradné hodnoty meraní sa pouijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlky pri priebehových meraniach, pri ktorých nie je zabezpeèený denný zber dát.
(2) Ak je odberné miesto odberate¾a elektriny alebo odovzdávacie miesto výrobcu elektriny vybavené priebehovým
meraním bez dia¾kového denného odpoètu meraných hodnôt, typový priebeh meraných hodnôt sa urèí ako
a) priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku alebo predpokladaný denný diagram,
b) ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.
(3) Hodnoty predpokladaného denného diagramu sa prevádzkovate¾om sústavy vypoèítajú ako priemer nameraných hodnôt aspoò troch posledných porovnate¾ných dní s dòom, pre ktorý sa predpokladaný denný diagram poèíta.
Tieto hodnoty sú platné pre denné zúètovanie odchýlky. Po skonèení mesiaca sa prevádzkovate¾om sústavy vykoná
odpoèet meraných hodnôt z priebehového merania, spracuje a odole sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pod¾a odseku 5 ako skutoèné merané denné diagramy spotreby.
(4) Skutoèné merané denné diagramy odberu alebo dodávky pre vetky odberné a odovzdávacie miesta s priebehovým meraním bez dia¾kového odpoètu sa prevádzkovate¾om sústavy urèia odpoètom skutoèných hodnôt za uplynulý
kalendárny mesiac do piateho dòa nasledujúceho mesiaca.
(5) Denné diagramy náhradných hodnôt pre vetky odberné a odovzdávacie miesta s priebehovým meraním bez
dia¾kového odpoètu sa prevádzkovate¾om sústavy urèia a odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
pre kadú obchodnú hodinu obchodného dòa vo tvrhodinovom rozlíení v èlenení pod¾a jednotlivých odberných
odovzdávacích miest.
(6) Skutoèné hodnoty odberov alebo dodávok za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca vo tvrhodinovom rozlíení
v èlenení pod¾a jednotlivých odberných a odovzdávacích miest vybavených priebehovým meraním bez dia¾kového odpoètu sa prevádzkovate¾om sústavy odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskorie do piateho kalendárneho dòa nasledujúceho mesiaca.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU,
SPÔSOB ICH PRIRAÏOVANIA A ZÁSADY ICH POUÍVANIA ZA ROK 2013
A. Priradenie typového diagramu odberu odbernému miestu
Priradenie typového diagramu odberu zahàòa
a) priradenie triedy typového diagramu odberu zodpovedajúcemu doterajiemu typu tarify v odbernom mieste alebo
pod¾a charakteru nového odberu elektriny,
b) urèenie odhadu roèného odberu elektriny v odbernom mieste,
c) urèenie termínov odpoètu meraných hodnôt.
B. Spôsob priradenia typového diagramu odberu a údaje charakterizujúce typ odberu alebo dodávky
(1) Typový diagram odberu odbernému alebo odovzdávaciemu miestu sa prevádzkovate¾om distribuènej sústavy
priradí pod¾a
a) typov meraní odberu alebo dodávky elektriny z odberných alebo odovzdávacích miest,
b) spôsobu vykurovania, a to akumulaèný alebo priamo výhrevný,
c) doby a charakteru prevádzky a priebehu odberu alebo dodávky elektriny.
(2) Ak prevádzkovate¾ distribuènej sústavy nemá k dispozícii presnejie údaje, môe odovzdávaciemu miestu priradi pre dodávku elektriny typový diagram s kontantnými hodnotami v priebehu celého obdobia, pre ktoré sa typový diagram odberu vytvára.
(3) Spôsob urèenia typového diagramu odberu a metodika jeho priraïovania sú upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy vypracúva a urèuje
a) normalizované typové diagramy odberu na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraïovania uverejòuje
ich na svojom webovom sídle,
b) prepoèítané typové diagramy odberu, ktoré uverejní na svojom webovom sídle denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deò a v rovnakom termíne ich poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy urèí hodnoty odberu alebo dodávky na odberných a odovzdávacích miestach bez priebehového merania pod¾a priradených typových diagramov odberu.
(6) Ak prevádzkovate¾ distribuènej sústavy pouíva prepoèítané typové diagramy odberu, denne do 9:00 hod. uverejòuje na svojom webovom sídle predikciu prepoèítaných typových diagramov odberov na nasledujúce dva dni denne a v rovnakom termíne poskytuje predikované hodnoty organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
C. Zmeny v priebehu vyhodnocovaného obdobia
a)
b)
c)
d)

(1) V priebehu vyhodnocovaného obdobia na jednotlivých odberných a odovzdávacích miestach môe nasta zmena
v priradení odberného alebo odovzdávacieho miesta k triede typového diagramu odberu,
vo ve¾kosti predpokladanej hodnoty roèného odberu alebo dodávky elektriny,
v dodávate¾ovi elektriny,
v priradení k jednotlivým subjektom zúètovania a k jednotlivým registrovaným úèastníkom trhu s elektrinou
v reazci sprostredkovaného prenesenia zodpovednosti za odchýlku.

(2) Vetky zmeny sa evidujú prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a zoh¾adòujú vo výpoète hodinových odberov
alebo dodávok pre odberné a odovzdávacie miesta s typom merania C na základe metodiky typového diagramu odberu.
(3) Zmenu priradenia odberného alebo odovzdávacieho miesta s typom merania C k inej triede typového diagramu
odberu vykoná prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, do ktorej je dané odberné alebo odovzdávacie miesto pripojené.
Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uskutoèní bezodplatne odpoèet alebo prepoèet odberu alebo dodávky elektriny
k dátumu zmeny typového diagramu a oznámi dodávate¾ovi elektriny deò zmeny priradenia typového diagramu na
odbernom alebo odovzdávacom mieste a údaj o odbere alebo dodávke elektriny na odbernom alebo odovzdávacom
mieste ku dòu zmeny typového diagramu.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU,
SPÔSOB ICH PRIRAÏOVANIA A ZÁSADY ICH POUÍVANIA OD ROKU 2014

A. Priradenie typového diagramu odberu odbernému alebo odovzdávaciemu miestu
(1) Priradenie typového diagramu odberu zahàòa
a) priradenie triedy typového diagramu odberu,
b) urèenie predpokladanej hodnoty roèného odberu elektriny alebo dodávky elektriny v odbernom alebo odovzdávacom mieste,
c) urèenie termínov odpoètu meraných hodnôt.
(2) Typový diagram odberu odbernému miestu alebo odovzdávaciemu miestu sa prevádzkovate¾om distribuènej
sústavy priradí spôsobom uvedeným vo vzorovom prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy vypracúva a urèuje
a) normalizované typové diagramy odberu na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraïovania uverejòuje
ich na svojom webovom sídle,
b) prepoèítané typové diagramy odberu, ktoré uverejní na svojom webovom sídle denne do 9:00 za predchádzajúci
deò a v rovnakom termíne ich poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(4) Ak prevádzkovate¾ distribuènej sústavy pouíva prepoèítané typové diagramy odberu, denne do 9:00 hod. uverejòuje na svojom webovom sídle predikciu prepoèítaných typových diagramov odberov na nasledujúce dva dni denne a v rovnakom termíne poskytuje predikované hodnoty organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(5) Spôsob urèenia typového diagramu odberu a metodika jeho priraïovania sú upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(6) Prevádzkovate¾ sústavy, ktorý pouíva urèené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pouívané triedy typových diagramov odberu a hodnoty typových diagramov odberu, a to do 30. septembra predchádzajúceho roka. Súèasne ich uverejní na svojom webovom sídle.
(7) Odber elektriny alebo dodávku elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach bez priebehového
merania pod¾a priradených typových diagramov odberu spôsobom urèeným v prevádzkovom poriadku organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou sa urèí organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
B. Zmeny v priebehu vyhodnocovaného obdobia
(1) V priebehu vyhodnocovaného obdobia na jednotlivých odberných miestach a odovzdávacích miestach môe nasta zmena
a) v priradení odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta k triede typového diagramu odberu,
b) vo ve¾kosti predpokladanej hodnoty roèného odberu elektriny alebo dodávky elektriny,
c) dodávate¾a elektriny pre oprávneného odberate¾a,
d) v priradení k jednotlivým subjektom zúètovania a k jednotlivým registrovaným úèastníkom trhu s elektrinou
v reazci sprostredkovaného prenesenia zodpovednosti za odchýlku.
(2) Zmeny pod¾a odseku 1 sa evidujú prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a oznamujú sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zoh¾adòuje oznámené zmeny vo výpoète hodinových hodnôt odberov alebo dodávok pre odberné alebo odovzdávacie miesta s typom merania C na základe metodiky typového diagramu odberu.
(3) Zmenu priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta s typom merania C k inému druhu typového
diagramu odberu sa vykonávajú prevádzkovate¾om distribuènej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uskutoèní bezodplatne odpoèet alebo prepoèet odberu elektriny alebo dodávky elektriny k dátumu zmeny typového diagramu a oznámi organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou a dodávate¾ovi elektriny deò zmeny priradenia typového diagramu na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, priradenú triedu typového diagramu odberu a údaj o odbere elektriny alebo dodávke elektriny na
odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste ku dòu zmeny typového diagramu.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

VYHODNOTENIE, ZÚÈTOVANIE A VYSPORIADANIE
ODCHÝLKY A REGULAÈNEJ ELEKTRINY ZA ROK 2013
A. Urèenie súhrnnej hodnoty dodávky alebo odberu elektriny z nameraných a vypoèítaných hodnôt dodávok
a odberov elektriny za obchodný deò
(1) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za kadú hodinu v tvrhodinovom rozlíení skutoèné namerané hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny, ak ide o odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu A, alebo urèené hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny, ak ide o odberné miesta
a odovzdávacie miesta s meraním typu B alebo C vrátane strát elektriny v sústave, v èlenení pod¾a jednotlivých bilanèných skupín. Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá príslunému subjektu zúètovania údaje pod¾a prvej vety za odberné miesta a odovzdávacie miesta subjektu zúètovania vrátane odberných miest a odovzdávacích miest úèastníkov
trhu s elektrinou, za ktoré subjekt zúètovania prevzal zodpovednos za odchýlku a ktoré sú pripojené do príslunej
sústavy. Ak prevádzkovate¾ sústavy nemá k dispozícii skutoèné namerané hodnoty pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu A, uvedie to k uvádzaným údajom.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy vypoèíta hodinové hodnoty odberu elektriny alebo dodávky elektriny pre
odberné miesta a odovzdávacie miesta s typom merania C súhrnne pod¾a jednotlivých tried typových diagramov
a pod¾a subjektov zúètovania postupom uvedeným v prílohe 2.
(3) Z celkovej plánovanej roènej hodnoty odberu elektriny alebo dodávky elektriny pre príslunú triedu typového
diagramu odberu a subjekt zúètovania urèí prevádzkovate¾ distribuènej sústavy pod¾a prísluného typového diagramu hodinovú hodnotu odberu alebo dodávky vetkých odberných miest a odovzdávacích miest s typom merania C
pod¾a spôsobu uvedeného v prílohe 2, za ktoré prevzal zodpovednos za odchýlku rovnaký subjekt zúètovania.
(4) Na úèely urèenia súhrnnej hodnoty dodávky elektriny alebo odberu elektriny platí, ak je hodnota dodávky alebo
odberu v rámci obchodnej hodiny tvorená na základe hodnôt dodávky alebo odberu tyroch po sebe idúcich èasových
úsekov s trvaním 15 minút v intervale jednej obchodnej hodiny, hodnotou dodávky alebo odberu v rámci obchodnej
hodiny je aritmetický priemer hodnôt dodávky elektriny alebo odberu elektriny tyroch po sebe idúcich èasových
úsekov s trvaním 15 minút v intervale jednej obchodnej hodiny.
B. Odovzdávanie údajov pre vysporiadanie zúètovacieho obdobia
(1) Na vysporiadanie zúètovacieho obdobia odovzdá prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou skutoèné hodnoty odberu elektriny a dodávok elektriny alebo náhradné hodnoty.
(2) Hodnoty sa odovzdávajú ako súhrnné hodinové diagramy v tvrhodinovom rozlíení pod¾a bilanèných skupín.
(3) Za odberné miesta a odovzdávacie miesta s priradeným typovým diagramom odberu sa poskytujú súhrnné údaje pod¾a priradenia triedy typového diagramu odberu.
(4) Pre potreby mesaèného vyhodnotenia odchýlok odovzdá prevádzkovate¾ sústavy organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou náhradné hodnoty odberu elektriny a dodávok elektriny za odberné miesta s typom merania C do
piateho dòa nasledujúceho mesiaca.
(5) Na úèely koneèného vyhodnotenia odchýlok odovzdá prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a prevádzkovate¾
prenosovej sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a príslunému subjektu zúètovania skutoèné
hodnoty odberu elektriny a dodávok elektriny do 20. dòa 8. mesiaca po skonèení prísluného obdobia.
C. Vysporiadanie zúètovacieho obdobia
(1) Na základe dekádneho vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada zálohové
platby za odchýlky so subjektmi zúètovania.
(2) Subjekt zúètovania môe reklamova denné alebo dekádne vyhodnotenie odchýlok do piatich dní po skonèení
mesiaca, ktorého sa denné alebo dekádne vyhodnotenie týka.
(3) Na základe mesaèného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada platby
za odchýlky so subjektmi zúètovania a platby za obstaranú regulaènú elektrinu s dodávate¾mi regulaènej elektriny.
(4) Subjekt zúètovania môe reklamova mesaèné vyhodnotenie odchýlok do 20 dní odo dòa poskytnutia mesaèného vyhodnotenia organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
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(5) Organizátor krátkodobého trhu postúpi reklamáciu mesaèného vyhodnotenia odchýlok subjektu zúètovania
do 5 dní odo dòa doruèenia reklamácie prísluným prevádzkovate¾om sústav, ktorí preveria reklamované hodnoty
a do 15 dní od prijatia reklamácie zalú vyjadrenie a hodnoty pre opravné mesaèné vyhodnotenie odchýlok organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(6) Ak bola reklamácia mesaèného vyhodnotenia odchýlok uznaná, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
vykoná do 30 kalendárnych dní odo dòa doruèenia reklamácie pod¾a odseku 4 opravné mesaèné vyhodnotenie vetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulaènej elektriny za prísluný mesiac.
(7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektom zúètovania a dodávate¾om regulaènej elektriny opravené mesaèné vyhodnotenie odchýlok v deò vyhodnotenia pod¾a odseku 6.
(8) Na základe opraveného mesaèného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, subjekt zúètovania a dodávate¾ regulaènej elektriny vyhotovia do piatich kalendárnych dní dobropisy alebo archopisy
k vysporiadaným platbám pod¾a odseku 3 za odchýlky so subjektmi zúètovania a k platbám za obstaranú regulaènú
elektrinu s dodávate¾mi regulaènej elektriny.
(9) Subjekt zúètovania môe reklamova koneèné vyhodnotenie odchýlok do 15 dní odo dòa poskytnutia koneèného vyhodnotenia odchýlok organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(10) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postúpi reklamáciu koneèného vyhodnotenia odchýlok subjektu
zúètovania na prísluných prevádzkovate¾ov sústav, ktorí preveria reklamovanú hodnotu a do 15 kalendárnych dní
odo dòa postúpenia reklamácie zalú vyjadrenie a hodnoty pre upravené koneèné vyhodnotenie odchýlok organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(11) Ak bola reklamácia koneèného vyhodnotenia odchýlok uznaná, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
vykoná do 30 dní odo dòa doruèenia reklamácie pod¾a odseku 10 upravené koneèné vyhodnotenie vetkých hodnôt
odchýlky a obstaranej regulaènej elektriny za prísluný mesiac.
(12) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektom zúètovania a dodávate¾om regulaènej elektriny upravené koneèné vyhodnotenie odchýlky v deò vyhodnotenia. Reklamácia upraveného koneèného vyhodnotenia
odchýlky nie je moná. Prípadné spory budú rieené medzi dotknutými stranami.
(13) Na základe upraveného koneèného vyhodnotenia odchýlok pod¾a odseku 12 organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou, subjekt zúètovania a dodávate¾ regulaènej elektriny vyhotovia do piatich dní dobropisy alebo archopisy
k vysporiadaným platbám pod¾a odseku 3 alebo odseku 8.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

VYHODNOTENIE, ZÚÈTOVANIE A VYSPORIADANIE
ODCHÝLKY A REGULAÈNEJ ELEKTRINY OD ROKU 2014
A. Urèenie súhrnnej hodnoty dodávky alebo odberu elektriny z nameraných a vypoèítaných hodnôt dodávok
a odberov elektriny za obchodný deò
(1) Prevádzkovate¾ sústavy odovzdá denne do 9:00 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za kadú hodinu
predchádzajúceho dòa v tvrhodinovom rozlíení v èlenení po jednotlivých odberných a odovzdávacích miestach
a) namerané hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny v prípade odberných a odovzdávacích miest s meraním
typu A; ak prevádzkovate¾ sústavy nemá k dispozícii skutoèné namerané hodnoty pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu A, uvedie to k uvádzaným údajom,
b) náhradné hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny v prípade odberných miest a odovzdávacích miest s meraním typu B.
(2) Pre kadé odberné miesto a odovzdávacie miesto s meraním typu C odovzdá prevádzkovate¾ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou triedu typového diagramu odberu a predpokladanú hodnotu roèného odberu
elektriny alebo dodávky elektriny. Informáciu o priradenej triede typového diagramu odberu a predpokladanú hodnotu roèného odberu elektriny alebo dodávky elektriny odovzdá prevádzkovate¾ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou tak, aby organizátor krátkodobého trhu s elektrinou mal k dispozícii aktuálne údaje denne do
9:00 hod. na nasledujúci kalendárny deò. Ak boli údaje odovzdané v termíne pod¾a predchádzajúcej vety, budú
pouité pre zúètovanie odchýlok za deò nasledujúci po dni, v ktorom boli tieto hodnoty prevádzkovate¾om sústavy
odovzdané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak boli údaje odovzdané po tomto termíne, budú pre zúètovanie odchýlok pouité pôvodné hodnoty. Podrobnosti stanoví prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou.
(3) Spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty roèného odberu elektriny alebo dodávky elektriny na odbernom
mieste alebo odovzdávacom mieste upraví vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a sústavy.
(4) Na základe údajov o predpokladaných hodnotách roèných odberov elektriny alebo dodávok elektriny a priradených triedach typových diagramov odberu pre jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta s meraním typu C urèí organizátor krátkodobého trhu s elektrinou hodinovú hodnotu odberu alebo dodávky týchto odberných miest a odovzdávacích miest v èlenení po jednotlivých subjektoch zúètovania.
(5) Na úèely urèenia súhrnnej hodnoty dodávky elektriny alebo odberu elektriny platí, ak je hodnota dodávky alebo
odberu v rámci obchodnej hodiny tvorená na základe hodnôt dodávky alebo odberu tyroch po sebe idúcich èasových
úsekov s trvaním 15 minút v intervale jednej obchodnej hodiny, hodnotou dodávky alebo odberu v rámci obchodnej
hodiny je aritmetický priemer hodnôt dodávky alebo odberu tyroch po sebe idúcich èasových úsekov s trvaním 15
minút v intervale jednej obchodnej hodiny.
B. Vysporiadanie zúètovacieho obdobia
(1) Na základe dekádneho vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada zálohové
platby za odchýlky so subjektmi zúètovania.
(2) Subjekt zúètovania môe reklamova denné alebo dekádne vyhodnotenie odchýlok do piatich dní po skonèení
mesiaca, ktorého sa denné alebo dekádne vyhodnotenie týka.
(3) Na základe mesaèného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada platby
za odchýlky so subjektmi zúètovania a platby za obstaranú regulaènú elektrinu s dodávate¾mi regulaènej elektriny.
(4) Subjekt zúètovania môe reklamova mesaèné vyhodnotenie odchýlok do 20 dní odo dòa poskytnutia mesaèného vyhodnotenia odchýlok organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postúpi reklamáciu mesaèného vyhodnotenia odchýlok subjektu
zúètovania na prísluných prevádzkovate¾ov sústav, ktorí preveria reklamované hodnoty a do 15 dní od prijatia reklamácie zalú vyjadrenie a hodnoty pre koneèné vyhodnotenie odchýlok organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(6) Reklamácia koneèného vyhodnotenia odchýlok nie je moná. Prípadné spory budú rieené medzi dotknutými
stranami.
(7) Na základe koneèného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, subjekt zúètovania
a dodávate¾ regulaènej elektriny vyhotovia do piatich dní dobropisy alebo archopisy k vysporiadaným platbám pod¾a
odseku 4.

Èiastka 6

Zbierka zákonov è. 24/2013

Strana 213

Príloha è. 7
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

ZÚÈTOVANIE ROZDIELOV V ODBERE ELEKTRINY
V ODBERNÝCH MIESTACH S MERANÍM TYPU C
(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou do 20 pracovných dní po uplynutí kalendárneho roka agreguje pre
subjekty zúètovania, ktoré majú vo svojej bilanènej skupine odberné miesta s meraním typu C, nominovaný odber
elektriny odberných miest s meraním typu C pripojených do danej sústavy za celý predchádzajúci kalendárny rok
pod¾a subjektom zúètovania odovzdaných denných diagramov odberu elektriny. Údaje sa agregujú pre kadú sústavu a subjekt zúètovania osobitne.
(2) V termíne pod¾a odseku 1 organizátor krátkodobého trhu stanoví váený priemer zúètovacej ceny odchýlky za
predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Údaje pod¾a odseku 1 a 2 organizátor krátkodobého trhu oznámi subjektom zúètovania a uverejní na svojom
webovom sídle po dobu 12 mesiacov.
(4) Prevádzkovatelia sústav na základe urèenia spotreby vykonaných v odberných miestach s meraním typu C
k 31. decembru daného kalendárneho roka oznámia subjektom zúètovania a organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou mnostvo dodanej elektriny do odberných miest s meraním typu C bilanènej skupiny daného subjektu
zúètovania za predchádzajúci kalendárny rok do 30 dní po uplynutí daného kalendárneho roka.
(5) Na základe údajov pod¾a odsekov 1, 3 a 4 organizátor krátkodobého trhu s elektrinou stanoví rozdiel medzi nominovaným odberom elektriny a skutoèným odberom elektriny odberných miest s meraním typu C v danej sústave za
predchádzajúci kalendárny rok a za kadý subjekt zúètovania.
(6) Ak je skutoèný odber elektriny väèí ako nominovaný odber elektriny, zúètovanie rozdielu odberov elektriny odberných miest s meraním typu C za predchádzajúci kalendárny rok bude v prospech prevádzkovate¾a sústavy na archu subjektu zúètovania. Ak je nominovaný odber elektriny väèí ako skutoèný odber elektriny, zúètovanie rozdielu
odberov elektriny odberných miest s meraním typu C za predchádzajúci kalendárny rok bude v prospech subjektu
zúètovania na archu prevádzkovate¾a sústavy.
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

VYHODNOTENIE A ZÚÈTOVANIE ROZDIELOV MEDZI NOMINAÈNÝMI A NAMERANÝMI
HODNOTAMI ODBERU ELEKTRINY A DODÁVKY ELEKTRINY PRI ODBERNÝCH MIESTACH
A ODOVZDÁVACÍCH MIESTACH NEVYBAVENÝCH PRIEBEHOVÝM MERANÍM
(1) Vyhodnotenie a zúètovanie rozdielov medzi nominaènými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny u odberných a odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním (ïalej len zúètovanie rozdielov) vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(2) Zúètovania rozdielov sa zúèastòujú
a) subjekty zúètovania, ktoré majú vo svojej bilanènej skupine odberné miesta alebo odovzdávacie miesta s meraním
typu C,
b) subjekty zúètovania, ktoré prevzali zodpovednos za odchýlku prevádzkovate¾ov distribuèných sústav pri nákupe
elektriny na krytie strát elektriny v sústave,
c) prevádzkovatelia distribuèných sústav, ktorí pouívajú v svojich sústavách merania typu C,
d) organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(3) Zúètovanie rozdielov pod¾a odseku 1 zabezpeèuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oddelene od
procesu zúètovania odchýlok ako
a) mesaèné zúètovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne mesaèného zúètovania odchýlok,
b) koneèné zúètovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne koneèného zúètovania odchýlok.
(4) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí rozdiely medzi nominaènými a nameranými hodnotami odberu elektriny a dodávky elektriny u odberných miest a odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním pod¾a nasledujúceho vzorca
R=

n

∑ (O  NO  D + ND + S  NS),
i =1

kde
R  hodnota rozdielov v odbere a dodávke elektriny,
O  odber elektriny na odbernom mieste urèený na základe nameraného odberu elektriny za obdobie medzi dvoma poslednými odpoètami a hodnôt typového diagramu odberu priradeného danému odbernému alebo odovzdávaciemu miestu,
NO  nominaèný údaj o odbere elektriny pouitý pre zúètovanie odchýlok pre dané odberné a odovzdávacie miesto za
obdobie medzi dvoma poslednými odpoètami,
D  dodávka elektriny na odovzdávacom mieste urèená na základe nameranej dodávky elektriny za obdobie medzi
dvoma poslednými odpoètami a hodnôt typového diagramu odberu priradeného danému odovzdávaciemu miestu,
ND  nominaèný údaj o dodávke elektriny pouitý pre zúètovanie odchýlok pre dané odovzdávacie miesto za obdobie
medzi dvoma poslednými odpoètami,
S  hodnota strát elektriny v sústave, urèená organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na základe údajov poskytnutých prevádzkovate¾om sústavy, ak sú straty elektriny v sústave v bilanènej skupine subjektu zúètovania,
NS  nominaèný údaj o stratách elektriny v sústave pouitý pre zúètovanie odchýlok, ak sú straty elektriny v sústave
v bilanènej skupine subjektu zúètovania, za rovnaké obdobie ako hodnota strát S.
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí údaje pod¾a odseku 4 oddelene pre jednotlivé subjekty
zúètovania za jednotlivé sústavy.
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná zúètovanie rozdielov na základe údajov pod¾a odseku 4
a vyrovnávacej ceny elektriny pre zúètovanie rozdielov. Vyrovnávacia cena elektriny pre zúètovanie rozdielov sa stanoví vo výke úradom stanovenej ceny pre nákup elektriny na krytie strát v príslunej sústave pre prísluné obdobie.
(7) Ak je výsledkom vyhodnotenia rozdielov pod¾a odseku 6 kladná hodnota, subjekt zúètovania pri vyrovnaní
platbu uhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak je výsledkom vyhodnotenia rozdielov pod¾a odseku
6 záporná hodnota, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pri vyrovnaní platbu uhradí subjektu zúètovania.
(8) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v prevádzkovom poriadku urèí spôsob zúètovania rozdielov pri
zmene vyrovnávacej ceny v priebehu vyhodnocovaného obdobia.
(9) Na zúètovanie rozdielov za vyrovnávaciu cenu organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vystavuje subjektom zúètovania samostatné daòové doklady vo vlastnom mene a na vlastný úèet.
(10) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná finanèné vyrovnanie pod¾a odseku 7 pre vetky bilanèné
skupiny subjektov zúètovania vrátane subjektov zúètovania, ktoré prevzali zodpovednos za odchýlku pri nákupe
elektriny na krytie strát v sústave.
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(11) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektu zúètovania mesaèné súhrnné mnostvá elektriny pre vyrovnanie v MWh, v èlenení pod¾a jednotlivých prísluných prevádzkovate¾och sústav.
(12) Subjekt zúètovania môe reklamova mesaèné zúètovanie rozdielov do 20 dní odo dòa poskytnutia mesaèného
zúètovania rozdielov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postúpi reklamáciu mesaèného zúètovania rozdielov subjektu zúètovania na prísluných prevádzkovate¾ov sústav,
ktorí preveria reklamované hodnoty a do 15 dní od prijatia reklamácie zalú vyjadrenie a hodnoty pre koneèné zúètovanie rozdielov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou . Ak bola reklamácia mesaèného zúètovania rozdielov
uznaná, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zoh¾adní výsledok reklamácie v koneènom zúètovaní rozdielov.
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektom zúètovania koneèné zúètovanie rozdielov v deò vykonania koneèného zúètovania rozdielov. Na základe koneèného zúètovania rozdielov organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou alebo subjekt zúètovania vyhotoví do piatich dní dobropisy alebo archopisy k vysporiadaným platbám
pod¾a odseku 10.
(13) Organizátor krátkodobého trhu uverejòuje po ukonèení mesiaca na svojom webovom sídle mesaèné súhrnné
mnostvá pre vyrovnanie pre jednotlivé sústavy.
(14) Ak subjekt zúètovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vyrovnávaciu platbu, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený poui finanènú zábezpeku subjektu zúètovania na uhradenie záväzku, najskôr v prvý pracovný deò po splatnosti neuhradenej faktúry; zároveò bezodkladne vyzve subjekt zúètovania, aby do troch pracovných dní od prevedenia platby z finanènej zábezpeky doplnil finanènú zábezpeku do výky
pokrývajúcej deklarovaný objem obchodov.

Strana 216

Zbierka zákonov è. 24/2013

Èiastka 6

Príloha è. 9
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE RÁMCOVÚ DISTRIBUÈNÚ ZMLUVU

A. Predmet rámcovej distribuènej zmluvy
(1) Obchodné podmienky pre rámcovú distribuènú zmluvu (ïalej len obchodné podmienky) obsahujú obchodné
podmienky pre dodávate¾ov elektriny (ïalej len dodávate¾), ktorí majú s odberate¾mi elektriny (ïalej len odberate¾)
uzatvorenú zdruenú zmluvu a zároveò sú subjektmi zúètovania. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uzatvorí rámcovú distribuènú zmluvu (ïalej len zmluva ) s kadým dodávate¾om, ktorý o to poiada, ak spåòa podmienky na jej
uzatvorenie definované v týchto obchodných podmienkach.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy sa na základe uzatvorenej zmluvy s dodávate¾om zaväzuje zabezpeèi distribúciu do odberných miest dodávate¾a pripojených do jeho distribuènej sústavy. Prevádzkovate¾ovi distribuènej
sústavy sa uhradí riadne a vèas dodávate¾om platba za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane ostatných sieových sluieb a iných platieb pod¾a osobitných predpisov a rozhodnutiami úradu za vetky odberné
miesta dodávate¾a elektriny, pre ktoré sa zúètovanie v príslunom období vykonáva.
(3) Ak odberate¾ elektriny zásobovaný dodávate¾om elektriny na vymedzenom území prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy uzatvára samostatnú zmluvu o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny, ustanovenia týchto
obchodných podmienok týkajúce sa distribúcie elektriny sa vo vzahu k odberate¾om elektriny neuplatòujú. Ak dôjde poèas platnosti zmluvy k uzavretiu zmluvy o zdruenej dodávke medzi dodávate¾om elektriny a odberate¾om elektriny, ktorý mal dovtedy uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii elektriny, ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa distribúcie elektriny budú vo vzahu k odberate¾om uplatòované odo dòa priradenia odberného
miesta do bilanènej skupiny dodávate¾a elektriny bez nutnosti uzatvárania dodatku k prílohe zmluvy v súlade s ustanoveniami dokumentu technická pecifikácia.
(4) Ak v èase uzatvárania zmluvy dodávate¾ nemá uzatvorenú iadnu zdruenú zmluvu s odberate¾om a poèas platnosti zmluvy uzatvorí takéto zmluvy s odberate¾mi budú tieto odberné miesta priradené do jeho bilanènej skupiny.
Pre tieto odberné miesta platia ustanovenia obchodných podmienok bez nutnosti uzatvárania dodatku k Prílohe
zmluvy v súlade s ustanoveniami dokumentu o technickej pecifikácii.
(5) Zmluva sa uzatvára najmenej 15 pracovných dní pred poadovaným prístupom a distribúciou elektriny pre
odberné miesta dodávate¾a a distribúcia elektriny pre prísluné odberné miesta pre dodávate¾a sa zabezpeèí po splnení vetkých podmienok, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.
(6) Ak návrh na uzavretie zmluvy podáva dodávate¾ elektriny, proti ktorému eviduje prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy poh¾adávky po lehote splatnosti alebo ak tento dodávate¾ elektriny je s dlníkom prepojenou osobou pod¾a
osobitného predpisu zákona o energetike, môe prevádzkovate¾ distribuènej sústavy podmieni uzatvorenie zmluvy
zaplatením poh¾adávok zo strany iadate¾a alebo dlníka.
B. Identifikácia odberných miest zásobovaných dodávate¾om elektriny
(1) Odberné miesta sú jednoznaène identifikovate¾né v rámci procesov definovaných vo vzorovom prevádzkovom
poriadku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy poskytuje zoznam odberných
miest dodávate¾a elektriny, ktorým je výpis z jeho bilanènej skupiny pod¾a § 12.
(2) V rámci procesov definovaných v prevádzkovom poriadku dostane dodávate¾ elektriny od prevádzkovate¾a distribuènej sústavy potvrdenie o vykonaní zmeny a priradení odberných miest do jeho bilanènej skupiny v podobe definovanej v technickej pecifikácii.
(3) Registrácia odberného miesta dodávate¾a elektriny je vedená prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a na základe tejto registrácie prevádzkovate¾ distribuènej sústavy fakturuje platbu za prístup a distribúciu elektriny spolu
s ostatnými regulovanými slubami a inými platbami pod¾a osobitných predpisov a rozhodnutí úradu. Rozhodujúcim dòom pre priradenie odberných miest dodávate¾ovi elektriny v rámci procesu zmeny dodávate¾a v systéme prevádzkovate¾a distribuènej sústavy je rozhodujúci deò zmeny pod¾a procesu zmeny dodávate¾a elektriny. Od tohto
dòa sa zaèína aj fakturácia platby za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny vrátane platieb za ostatné regulované sluby a iné platby pod¾a osobitných predpisov a rozhodnutí úradu.
(4) Zmeny identifikaèných údajov, zánik odberného miesta a vznik nového odberného miesta dodávate¾a elektriny,
ako aj iné procesy týkajúce sa odberných miest sú rieené v technickej pecifikácii.
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C. Práva a povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy zabezpeèuje prístup a distribúciu elektriny pre kadé odberné miesto do
výky dohodnutej rezervovanej kapacity s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti nezávislé na vôli prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(2) Objednávka a zmena dohodnutej rezervovanej kapacity prebieha pod¾a platného cenníka prevádzkovate¾a distribuènej sústavy a v súlade s technickou pecifikáciou. Zmenu zaregistruje vo svojom systéme prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a zale dodávate¾ovi potvrdenie pod¾a technickej pecifikácie.
(3) V prípade prekroèenia dohodnutej rezervovanej kapacity v odbernom mieste odberate¾a má prevádzkovate¾ distribuènej sústavy právo úètova dodávate¾ovi za kadý takto prekroèený kW tarifu za prekroèenie rezervovanej kapacity pod¾a rozhodnutia úradu, ktorým sú urèené alebo schválené ceny za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy sa zaväzuje zabezpeèi na poiadanie dodávate¾a elektriny aj ostatné
sluby súvisiace s distribúciou elektriny pod¾a cenníka uverejneného na webovom sídle prevádzkovate¾a distribuènej sústavy. Odberate¾ elektriny má právo poiada prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o vykonanie ostatných
sluieb súvisiacich s distribúciou elektriny iba prostredníctvom svojho dodávate¾a elektriny.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy zabezpeèuje pre dodávate¾a elektriny odpoèty odberných miest pod¾a osobitného predpisu zákonom o energetike pre potreby zúètovania dodávky elektriny, distribúcie elektriny a ostatných
regulovaných sluieb v súlade s rozhodnutiami úradu a poskytuje ich v súlade s technickou pecifikáciou.
(6) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je oprávnený zmeni odpoètový cyklus odpoètu z roèného na mesaèný
a pre odberné miesta so zmeneným odpoètovým cyklom zmeni aj platobné a fakturaèné podmienky pod¾a týchto obchodných podmienok. Plánovanú zmenu prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oznámi dodávate¾ovi elektriny najneskôr mesiac vopred.
(7) V prípade zisteného neoprávneného odberu na odbernom mieste odberate¾a elektriny je prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oprávnený prerui alebo ukonèi distribúciu elektriny do odberného miesta. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy o preruení alebo ukonèení distribúcie bezodkladne informuje dodávate¾a elektriny.
D. Práva a povinnosti dodávate¾a elektriny
(1) Dodávate¾ elektriny pri kadej zmene technických alebo netechnických údajov odberného miesta odberate¾a
elektriny (napríklad zmena korepondenènej adresy) bezodkladne po tom, ako sa o týchto skutoènostiach dozvie, informuje o týchto skutoènostiach prevádzkovate¾a distribuènej sústavy v súlade s technickou pecifikáciou. Za nesplnenie tejto povinnosti má prevádzkovate¾ distribuènej sústavy právo uplatni proti danému dodávate¾ovi elektriny zmluvnú pokutu vo výke 10 eur za kadé odberné miesto.
(2) Ak odberate¾ elektriny v bilanènej skupine dodávate¾a elektriny odoberá elektrinu v rozpore so zdruenou zmluvou o dodávke elektriny môe dodávate¾ v súlade s technickou pecifikáciou poiada o preruenie distribúcie do odberného miesta odberate¾a a prevádzkovate¾ distribuènej sústavy preruenie vykoná a potvrdí dodávate¾ovi elektriny
do tyroch pracovných dní po dni, v ktorom bola prijatá poiadavka na preruenie distribúcie elektriny v prípade odberate¾ov elektriny v domácnosti a dvoch pracovných dní u ostatných odberate¾ov elektriny. Ak pominú dôvody na
preruenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberate¾a, dodávate¾ elektriny poiada o obnovenie distribúcie v súlade s technickou pecifikáciou. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy obnoví distribúciu do jedného pracovného dòa od prijatia poiadavky dodávate¾a elektriny.
(3) Poruchy a výpadky elektriny má odberate¾ elektriny právo nahlasova priamo prevádzkovate¾ovi distribuènej
sústavy bez úèasti dodávate¾a elektriny.
E. Ceny a spôsob úhrady platieb
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy úètuje jednotlivé regulované sluby v súlade s rozhodnutiami úradu alebo
iné poplatky v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade zmeny cenníka prevádzkovate¾a distribuènej sústavy zale prevádzkovate¾ distribuènej sústavy najmenej 30 dní pred jeho úèinnosou nový cenník dodávate¾ovi elektriny a zároveò ho uverejní na svojom webovom sídle. Ak medzi nadobudnutím úèinnosti rozhodnutia
úradu a úèinnosou cenníka schváleného úradom je menej ako 30 dní, povauje sa táto povinnos za dodranú, ak
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy uverejní schválený cenník na svojom webovom sídle najneskôr tri dni po doruèení rozhodnutia úradu a informuje o tom dodávate¾ov elektriny prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo
spôsobom upraveným v technickej pecifikácii. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy fakturuje dodávate¾ovi elektriny nové ceny odo dòa úèinnosti zmeny cenníka prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(2) V bankovom styku budú pouívané variabilné symboly uvedené na príslunej faktúre. Kontantné symboly
budú pouívané pod¾a platných bankových pravidiel.
(3) Ak dodávate¾ elektriny poukáe platbu s nesprávnym variabilným alebo kontantným symbolom, alebo ju poukáe na iný bankový úèet prevádzkovate¾a distribuènej sústavy ako je uvedený na faktúre, prevádzkovate¾ distribuè-
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nej sústavy platbu môe vráti ako neidentifikovate¾nú a je oprávnený úètova dodávate¾ovi elektriny úrok z omekania od dátumu vrátenia peòazí a do obdrania správne poukázanej platby.
(4) Ak je dodávate¾ elektriny v omekaní s akouko¾vek platbou pod¾a týchto obchodných podmienok, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy má právo zasla mu upomienku s výzvou na uhradenie dlnej èiastky. Platba za upomienku vo výke 10 eur sa uhrádza dodávate¾om elektriny. V prípade neuhradenia dlnej sumy v lehote uvedenej v upomienke, ktorá nie je kratia ako sedem dní, je prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oprávnený vypoveda zmluvu
a postupova pod¾a § 10 odsek 3. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy zoberie výpoveï spä, ak dodávate¾ elektriny
uhradí vetky svoje záväzky skôr, ako dôjde k záväznému oznámeniu o zaèatí dodávky poslednej intancie prevádzkovate¾om distribuènej sústavy pod¾a osobitného predpisu.
(5) Faktúra sa zasiela dodávate¾ovi elektriny elektronicky a následne potou. Za rozhodujúci deò pre doruèenie
faktúry dodávate¾ovi elektriny sa povauje deò doruèenia faktúry elektronicky na adresu elektronickej poty urèenú
na tieto úèely zo strany dodávate¾a elektriny. Adresa pre zasielanie faktúr sa dohodne v zmluve.
(6) Ak pripadne deò splatnosti faktúry na deò pracovného vo¾na alebo sviatok, je dòom splatnosti najblií nasledujúci pracovný deò. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je oprávnený preplatok zapoèíta so splatnými poh¾adávkami dodávate¾a elektriny vzniknutými pred fakturáciou preplatku. Vetky úhrady sa realizujú bezhotovostným prevodom. Úhradou sa rozumie pripísanie celej fakturovanej èiastky na úèet prevádzkovate¾a distribuènej sústavy alebo
dodávate¾a elektriny.
(7) Za omekanie splatnej platby môu zmluvné strany fakturova úrok z omekania.
(8) Poèet dní omekania v prípade oneskorenej úhrady preddavku sa poèíta od dátumu splatnosti záväzku do dátumu jeho úhrady.
(9) Mesaèná agregovaná vyúètovacia faktúra (ïalej len mesaèná faktúra) obsahuje vyúètovanie za distribúciu
elektriny vrátane regulovaných sluieb pod¾a osobitných predpisov a s rozhodnutiami úradu za odberné miesto
a) s mesaèným odpoètovým cyklom na základe riadneho odpoètu urèených meradiel,
b) s roèným odpoètovým cyklom, ktorá obsahuje platby za opakované dodanie tovaru pre odberné miesto, ktoré v príslunom mesiaci nemali riadny odpoèet,
c) s roèným odpoètovým cyklom, ktoré mali v príslunom mesiaci riadny odpoèet urèeného meradla, prièom predmetom vyúètovania je rozdiel medzi uhradenými platbami za opakované dodanie tovaru a celkovou vyúètovanou
èiastkou za dané obdobie.
(10) Mesaèná faktúra obsahuje rozdelenie pod¾a jednotlivých taríf, prièom v kadej tarife sú uvedené vetky
poloky distribuèných sluieb, vrátane systémových sluieb, prevádzkovania systému a odvodu do Národného jadrového fondu, mnostvo za celú tarifu, merná jednotka, jednotková cena a celková fakturovaná suma. Pri kadej tarife
je uvedený poèet odberných miest, ktoré sú vo faktúre zahrnuté.
(11) Mesaènú faktúru prevádzkovate¾ distribuènej sústavy doruèí dodávate¾ovi za odberné miesto odberate¾ov registrovaných v jeho bilanènej skupine do piatich pracovných dní po skonèení kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry je elektronický rozpis fakturovaných poloiek za kadé odberné miesto odberate¾a elektriny nachádzajúce sa v bilanènej skupine dodávate¾a zvlá v èlenení pod¾a technickej pecifikácie.
(12) V prípade opravy fakturaèných údajov za predchádzajúce obdobie vyhotoví prevádzkovate¾ distribuènej sústavy agregovanú opravnú faktúru za prísluný mesiac, ktorého sa oprava dotýka. Prílohou opravnej faktúry je elektronický rozpis pôvodných a nových fakturovaných poloiek za kadé odberné miesto odberate¾a nachádzajúce sa
v bilanènej skupine dodávate¾a elektriny zvlá v èlenení pod¾a technickej pecifikácie.
(13) Úhrady za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny vrátane regulovaných sluieb v súlade so zákonmi a s rozhodnutiami úradu sa môu vykonáva aj formou platenia preddavkov pod¾a §10 týchto obchodných
podmienok a formou vyúètovacej faktúry, z ktorej sú odpoèítané uhradené preddavky.
(14) Cyklus preddavkových platieb sa urèuje pod¾a § 10 týchto obchodných podmienok. Výka preddavkov sa urèuje na základe predpokladanej mesaènej platby. Pre stanovenie výky predpokladanej mesaènej platby je urèujúca
história mesaènej spotreby alebo predpokladaná mesaèná spotreba odberných miest nachádzajúcich sa v bilanènej
skupine dodávate¾a. S výkou predpísaných preddavkových platieb na nasledujúce obdobie bude dodávate¾ oboznámený na doruèenej faktúre za predchádzajúci mesiac.
(15) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy má právo upravi výku preddavkových platieb, ak dôjde k zmene tarify
za distribúciu elektriny, zmene poètu odberných miest zásobovaných dodávate¾om elektriny, alebo ak dôjde ku zmene charakteru odberu elektriny v odberných miestach zásobovaných odberate¾om elektriny. Dodávate¾ elektriny
môe poiada o zmenu výky preddavkových platieb.
F. Platobné podmienky
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je oprávnený vykonáva hodnotenie kreditného rizika dodávate¾ov elektriny. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy vykonáva hodnotenie kreditného rizika kadého dodávate¾a, ktorý poiada
o uzatvorenie zmluvy. Výsledkom hodnotenia je zaradenie dodávate¾a do jednej zo skupín A a D, prièom pre kadú
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z týchto skupín sú urèené osobitné platobné podmienky za prístup a distribúciu elektriny spolu s ostatnými regulovanými slubami a inými poplatkami pod¾a zákonov a rozhodnutí úradu.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy vykoná hodnotenie kreditného rizika transparentne a nediskriminaène
voèi vetkým dodávate¾om elektriny rovnako.
(3) Hodnotenie dodávate¾a elektriny a jeho zaradenie do skupiny uskutoèòuje prevádzkovate¾ distribuènej sústavy
a) v prípade nového dodávate¾a elektriny pri uzatvorení zmluvy na základe údajov zo iadosti o uzatvorenie zmluvy,
prípadne vlastných údajov,
b) v prípade existujúceho dodávate¾a elektriny pri významnej zmene vstupných podmienok pre hodnotenie (najmä
zmena objemu distribúcie elektriny o viac ako 10 % alebo neplatenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy),
c) v prípade akýchko¾vek zmien v právnych predpisoch relevantných pre urèenie kreditného rizika.
(4) V prípade nového dodávate¾a elektriny, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oznámi dodávate¾ovi do piatich
pracovných dní od predloenia kompletnej iadosti o uzatvorenie zmluvy hodnotenie dodávate¾a, ktoré platí od dòa
úèinnosti zmluvy. V prípade súèasného dodávate¾a s platnou a úèinnou zmluvou je výsledok hodnotenia úèinný od
mesiaca nasledujúceho po doruèení oznámenia o výsledku hodnotenia pri významnej zmene vstupných podmienok
pre hodnotenie.
(5) Ak dodávate¾ elektriny nesúhlasí s hodnotením kreditného rizika prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, môe
námietky oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy. Podanie námietky nemá odkladný úèinok. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy námietku preverí a rozhodne, èi je námietka oprávnená. V prípade oprávnenosti námietky
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy upraví zaradenie do hodnotiacej skupiny a upraví výku preddavkových platieb.
(6) Ak dodávate¾ elektriny nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovate¾a distribuènej sústavy týkajúcim sa námietky
dodávate¾a elektriny, má dodávate¾ elektriny právo poiada úrad o preskúmanie rozhodnutia prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(7) Jednotlivé skupiny A a D sú rozdelené takto:
a) skupina A, ak dodávate¾ elektriny poskytne prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy adekvátnu zábezpeku (neodvolate¾nú bankovú garanciu od banky s adekvátnym ratingom, záruku materskej firmy s adekvátnym ratingom
alebo vinkulovaný vklad vo výke predpokladaných distribuèných poplatkov za obdobie jeden a pol kalendárneho
mesiaca) prevádzkovate¾ distribuènej sústavy fakturuje za distribuèné sluby v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bola uskutoènená distribúcia elektriny, so splatnosou v 15. deò mesiaca. Za adekvátny sa povauje
dlhodobý kreditný rating minimálne na úrovni BBB+ (Standard & Poor´s) alebo Baa1 (Moody´s). Ak nie je dostupný rating materskej spoloènosti alebo banky pod¾a hodnotenia Standard& Poor´s alebo Moody´s, prevádzkovate¾
distribuènej sústavy má právo záruku odmietnu,
b) skupina B, ak dodávatelia elektriny s dobrou platobnou schopnosou, bez platieb mekajúcich viac ako 3 dni poèas predchádzajúcich 12 mesiacov, uhrádzajú 60 % predpokladanej mesaènej platby v 15. deò mesiaca a vyúètovaciu faktúru v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola uskutoènená distribúcia elektriny, so splatnosou v 15. deò mesiaca,
c) skupina C, ak dodávatelia elektriny so zhorenou platobnou schopnosou (s mekajúcimi platbami pod¾a týchto
obchodných podmienok viac ako 3 dni za akúko¾vek platbu pod¾a týchto obchodných podmienok poèas predchádzajúcich 12 mesiacov) alebo noví dodávatelia uhrádzajú 80 % predpokladanej mesaènej platby v 15. deò mesiaca, 20 % predpokladanej mesaènej platby v 25. deò mesiaca a vyúètovaciu faktúru v mesiaci nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola uskutoènená distribúcia elektriny, so splatnosou v 15. deò mesiaca,
d) skupina D, ak dodávatelia elektriny so záporným vlastným imaním alebo so záväzkami po lehote splatnosti voèi
subjektom verejnej správy uhrádzajú platby za distribúciu elektriny pod¾a písmena c) a zároveò zloia zábezpeku
pod¾a písmena a).
G. Obmedzenie, preruenie alebo ukonèenie distribúcie do odberného miesta
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy má právo obmedzi, prerui alebo ukonèi distribúciu elektriny v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oznamuje zaèiatok plánovaného preruenia distribúcie elektriny a dobu
trvania preruenia distribúcie elektriny pod¾a platných právnych predpisov.
(3) Dodávate¾ elektriny má právo poiada prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o preruenie alebo ukonèenie distribúcie do odberných miest v bilanènej skupine dodávate¾a pod¾a prevádzkového poriadku a prísluných právnych
predpisov vo forme predpísanej v technickej pecifikácii. Ukonèenie distribúcie je moné ku ktorémuko¾vek dòu
v mesiaci, za predpokladu, e ho dodávate¾ elektriny oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy v súlade s technickou pecifikáciou.
(4) K ukonèeniu distribúcie elektriny dochádza aj ukonèením zmluvy o pripojení týkajúcej sa daného odberného
miesta.

Strana 220

Zbierka zákonov è. 24/2013

Èiastka 6

(5) Ak je odberate¾ elektriny pripojený k zariadeniu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy prostredníctvom zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, je distribúcia elektriny ukonèená aj ukonèením odberu elektriny vlastníka predmetného zariadenia (zruenie odberného miesta), alebo odòatím súhlasu vlastníka predmetného zariadenia s distribúciou elektriny cez jeho zariadenie. O ukonèení odberu elektriny vlastníka
zariadenia alebo o odòatí súhlasu vlastníka zariadenia prevádzkovate¾ distribuènej sústavy informuje dotknutých
odberate¾ov elektriny prostredníctvom ich dodávate¾a elektriny. Distribúcia elektriny bude ukonèená ukonèením
odberu elektriny vlastníka predmetného zariadenia alebo ku dòu, ku ktorému bol odòatý súhlas vlastníka zariadenia.
(6) Ukonèenie distribúcie elektriny do jedného alebo viacerých odberných miest zásobovaných dodávate¾om elektriny nemá vplyv na distribúciu do ostatných odberných miest, ani na platnos zmluvy.
H. Predchádzanie kodám
(1) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informova o skutoènostiach, o ktorých sú si vedomé, e by mohli
vies ku kodám a usilova sa o odvrátenie hroziacich kôd. Pri predchádzaní kodám a pri odvracaní hroziacich kôd
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy primárne zabezpeèuje bezpeènos a spo¾ahlivos prevádzky distribuènej sústavy.
(2) Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za èiastoèné alebo úplné neplnenie povinnosti vyplývajúcich zo
zmluvy, a to v prípadoch, keï toto neplnenie bolo výsledkom okolnosti vyluèujúcich zodpovednos pod¾a § 374 Obchodného zákonníka, alebo podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
(3) Za okolnosti vyluèujúce zodpovednos je povaovaná prekáka, ktorá nastala po uzavretí zmluvy nezávisle na
vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpoklada, e by túto prekáku,
alebo jej následky odvrátila. Strana dotknutá okolnosami vyluèujúcimi jej zodpovednos, je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informova druhú zmluvnú stranu a vyzva ju k rokovaniu. Na poiadanie predloí
zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vyluèujúce zodpovednos, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz
o takejto skutoènosti. Pokia¾ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokraèujú po vzniku okolností vyluèujúcich zodpovednos v plnení svojich záväzkov pod¾a tejto zmluvy, pokia¾ je to rozumne moné a budú h¾ada iné alternatívne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vyluèujúce zodpovednos.
I. Reklamácie
Reklamaèný poriadok je súèasou prevádzkového poriadku.
J. Ukonèenie a zánik zmluvy
(1) Ak je zmluva uzatvorená na dobu urèitú, zaniká uplynutím lehoty na ktorú bola uzatvorená.
(2) Zmluva môe by ukonèená dohodou zmluvných strán.
(3) V prípade podstatného poruenia zmluvy zo strany dodávate¾a, najmä ak je dodávate¾ elektriny opakovane
v omekaní so zaplatením zmluvne dohodnutej platby za prístup a distribúciu elektriny vrátane ostatných regulovaných sluieb osobitných predpisov a rozhodnutí úradu, a túto neuhradil ani v dodatoènej lehote, ktorá je najmenej
sedem dní od doruèenia výzvy na úhradu, je prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oprávnený vypoveda zmluvu, aj
keï bola uzavretá na dobu urèitú, s mesaènou výpovednou lehotou. Za doruèenie výzvy dodávate¾ovi sa povauje doruèenie kópie výzvy elektronicky alebo faxom. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný následne vdy odosla
aj originál výzvy písomne. V elektronickej podobe alebo faxom sa povauje za doruèenie, ak bol zo strany prevádzkovate¾a distribuènej sústavy preukázate¾ne odoslaný na adresu, ktorú mu pre tento úèel uviedol dodávate¾ elektriny.
Výpovedná lehota zaèína plynú od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruèení výpovede.
(4) V prípade podstatného poruenia zmluvy zo strany prevádzkovate¾a distribuènej sústavy môe dodávate¾ elektriny vypoveda zmluvu, aj keï bola uzavretá na dobu urèitú, s mesaènou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota zaèína plynú od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruèení výpovede.
(5) Pri ukonèení alebo zániku zmluvy informuje prevádzkovate¾ sústavy vetkých dotknutých úèastníkov trhu
o nemonosti zabezpeèi prístup a distribúciu elektriny pre odberate¾ov elektriny prísluného dodávate¾a elektriny
a informuje dotknutých odberate¾ov o skutoènosti, e od dátumu ukonèenia alebo zániku zmluvy sa stávajú odberate¾mi v reime dodávky poslednej intancie.
K. Prechodné a závereèné ustanovenia
(1) Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpi svoje práva a povinnosti zo zmluvy tretej osobe bez prechádzajúceho
písomného súhlasu zmluvnej strany.
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(2) Zmluva sa môe meni alebo dopåòa iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
(3) Zmluvné strany sa zaväzujú, e budú chráni a utajova pred tretími osobami dôverné informácie. iadna zo
zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne informácie o obsahu tejto zmluvy s výnimkou verejne publikovaných informácii, a to ani v èiastkovom rozsahu tretej strane s výnimkou osôb ovládajúcich
a osôb ovládaných rovnakou ovládajúcou osobou. Rovnakým spôsobom budú strany chráni dôverné informácie
a skutoènosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby, ktoré boli touto treou stranou niektorej zo zmluvných strán
poskytnuté s dovolením ich ïalieho pouitia. Záväzok ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania skutoèností tvoriacich obchodné tajomstvo alebo trvania záujmu chránenia dôverných informácií. Týmto nie je dotknutá povinnos
poskytova informácie pod¾a osobitných predpisov, najmä oznamovanie meraných hodnôt organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a podobne.
(4) Uzavretím rámcovej distribuènej zmluvy sa ruia vetky doterajie zmluvné vzahy súvisiace s distribúciou do
predmetného odberného miesta, uzavreté medzi rovnakými zmluvnými stranami alebo ich právnymi predchodcami.
Uvedené sa netýka platných zmlúv o pripojení do distribuènej sústavy, pokia¾ boli uzavreté.
(5) Právne vzahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(6) Zmluvné strany sa zaväzujú prija vetky potrebné opatrenia pre konkrétne rieenie akýchko¾vek nezhôd
a sporov, ktoré môu vzniknú z plnenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, alebo v súvislosti s nimi. Rozpory vzniknuté z neplnenia dohodnutých podmienok budú rieené pokusom o zmier zástupcami oboch strán. V prípade, e nedôjde k zmieru, bude predmetný spor predloený na dorieenie miestne a vecne príslunému súdu. Týmto
nie sú dotknuté ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa ukonèenia a zánik zmluvy.
(7) Tieto obchodné podmienky zabezpeèujú jednotný a nediskriminaèný prístup prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy ku vetkým úèastníkom trhu s elektrinou.
(8) Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neúèinné alebo nerealizovate¾né, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zmluvné strany v takomto prípade nahradia neúèinné
alebo nerealizovate¾né ustanovenie iným ustanovením, obsahovo a úèelom najviac podobným.
(9) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a dodávatelia elektriny uvedú zmluvy uzatvorené pod¾a doterajích predpisov do súladu s týmito obchodnými podmienkami do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti týchto obchodných podmienok. V rámci uzatvorenia tejto novej zmluvy vystaví prevádzkovate¾ distribuènej sústavy na poiadanie
dodávate¾a výpis z jeho bilanènej skupiny, ktorý obsahuje
a) názov a adresu odberného miesta,
b) EIC kód,
c) napäovú úroveò,
d) typ merania,
e) priradený typový diagram odberu,
f) periodicita odpoètu,
g) maximálnu rezervovanú kapacitu,
h) kontantu merania, ak je iná ako 1.
(10) Dodávate¾ elektriny môe dvakrát za 12 mesiacov poiada prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o výpis z jeho
bilanènej skupiny v truktúre pod¾a odseku 9.
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

VÝPOÈET POPLATKU ZA PREKROÈENIE DENNEJ PREPRAVNEJ KAPACITY
Poplatok za prekroèenie dennej prepravnej kapacity sa vypoèíta pod¾a vzorca
PCE = CE x 5 x k(m) x P0,
kde
PCE  výka poplatku za prekroèenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v EUR za deò, keï dolo k prekroèeniu
dohodnutej dennej kapacity,
CE  výka najvyieho prekroèenia dohodnutej dennej prepravnej kapacity v mesiaci, v ktorom k tomuto prekroèeniu dolo, v m3 alebo v kWh,
k(m)  faktor kalendárneho mesiaca, v ktorom dolo k prekroèeniu dennej prepravnej kapacity, prièom hodnota k(m)
je rovná 0,4 pre mesiace január, február a december a 0,2 pre mesiace marec a november a 0,1 pre mesiace apríl, máj,
jún, júl, august, september a október,
P0  východisková roèná sadzba na danom vstupnom bode alebo výstupnom bode za zmluvne dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na vstupnom bode alebo výstupnom bode do prepravnej siete v m3/deò urèenú úradom pre prevádzkovate¾a prepravnej siete za prepravu plynu na prísluný kalendárny rok v EUR za m3/deò alebo za kWh/deò.
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Príloha è. 11
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

VÝPOÈET VÝKY DENNEJ ODCHÝLKY POD¼A VYVAOVACEJ ROVNICE
Denná odchýlka sa vypoèíta pod¾a vyvaovacej rovnice
D + S = O + Z + VS + BO,
kde
D  mnostvo plynu vstupujúce do siete v m3 alebo kWh,
S  mnostvo plynu predstavujúce rozdiel medzi abou a vtláèaním do zásobníkov v m3 alebo kWh,
O  odber plynu z výstupných miest distribuènej siete v m3 alebo kWh,
Z  straty plynu v distribuènej sieti v m3 alebo kWh,
VS  vlastná spotreba plynu v distribuènej sieti v m3 alebo kWh,
BO  rozdiel medzi mnostvom plynu v distribuènej sieti na zaèiatku plynárenského dòa a na konci plynárenského
dòa stanovený na základe merania mnostva a tlaku (denná odchýlka) v m3 alebo kWh.
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Príloha è. 12
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

VÝPOÈET REFERENÈNEJ CENY PLYNU
Referenèná cena plynu sa vypoèíta pod¾a vzorca
R = P + Kpd,
kde
R  referenèná cena plynu v eurách za MWh,
P  cena plynu produktu NCG uverejnená na webovom sídle http://www.eex.com/en v èasti Natural Gas / Daily Reference Price & Index v tabu¾ke Spot Market / Daily Reference Price v riadku NCG, uverejnená deò pred dòom finanèného vyrovnania na úèely obchodného vyvaovania pod¾a § 61 ods. 4,
Kpd  koeficient prepravy plynu a distribúcie plynu, ktorý je ustanovený vo výke 0 eur/MWh.
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

TECHNICKÁ PECIFIKÁCIA
(1) Technická pecifikácia je harmonizovaný dokument vytvorený za úèelom harmonizovanej komunikácie medzi
prevádzkovate¾mi regionálnej distribuènej sústavy a dodávate¾mi elektriny. Technická pecifikácia je platná a záväzná pre prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav.
(2) Technická pecifikácia popisuje priebeh a následnos procesov pri výmene údajov a dátové toky. Povinnosti
a zodpovednosti úèastníkov trhu v procese výmeny údajov a èasový harmonogram pre výmenu údajov sú definované
v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy a osobitnými predpismi.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) Technická pecifikácia upravuje
komunikáciu dodávate¾ov elektriny a prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav,
popis jednotlivých procesov prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav a procesných krokov,
dátové formáty a pecifikáciu jednotlivých typov správ a ich obsahu v súlade so tandardami pre komunikáciu,
pravidlá elektronickej komunikácie,
popis bezpeènosti komunikácie.

(4) V technickej pecifikácii sú definované a popísané jednotné a zhodné pravidlá komunikácie a výmeny dát pre
nasledujúce procesy prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy, a to
a) hlavné procesy
1. proces zmeny dodávate¾a a bilanènej skupiny,
2. proces prepisu v rámci bilanènej skupiny,
3. proces zmeny odberate¾a so zmenou bilanènej skupiny,
4. proces nového prihlásenia,
5. proces ukonèenia distribúcie.
b) zmeny zmluvných kmeòových údajov zo strany dodávate¾a alebo prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy
1. proces zmeny technických parametrov odberného miesta,
2. proces zmeny obchodných parametrov.
c) sluby prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy zahàòajú vetky sluby, ktoré prevádzkovate¾ poskytuje
pod¾a cenníka a zoznamu poskytovaných sluieb, a to najmä
1. preruenie distribúcie elektriny,
2. obnovu distribúcie elektriny,
3. nahláseného stavu (kontrolný odpoèet)  faktúra mimo cyklu,
4. nahláseného stavu (kontrolný odpoèet)  rozdelená faktúra,
5. odhad (dopoèet stavu) (kontrolný odpoèet)  faktúra mimo cyklu,
6. odhad (dopoèet stavu) (kontrolný odpoèet)  rozdelená faktúra,
7. fyzický odpoèet (kontrolný odpoèet)  faktúra mimo cyklu,
8. fyzický odpoèet (kontrolný odpoèet)  rozdelená faktúra,
9. poiadavka na zaplombovanie/odplombovanie,
10. kontrola merania,
11. výmena merania,
12. historické dáta.
d) procesy iniciované prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy
1. preruenie alebo ukonèenie distribúcie zo strany prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy,
2. proces zmeny kmeòových dát, adresných údajov pripojeného objektu alebo merania.
e) fakturaèné procesy
1. proces reklamácie,
2. proces fakturácie.
(5) Základné pravidlá pre proces, diagram procesu a technická pecifikácia, ktoré sa týkajú vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy a dodávate¾om elektriny sú pre vetkých prevádzkovate¾ov regionálnej distribuènej sústavy jednotné a záväzné.
(6) Súèasou technickej pecifikácie sú najmä
1. implementaèné príruèky jednotlivých typov správ,
2. prísluné èíselníky.
(7) Technická pecifikácia sa vykonáva pod¾a týchto princípov komunikácie:
a) kadá prijatá správa obsahuje údaje len pre jedno odberné miesto identifikované EIC kódom,
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b) za kadú doruèenú správu odosiela prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy do jednej hodiny automatickú odpoveï, ktorá potvrdzuje doruèenie správy; ak do jednej hodiny iadate¾ o zmenu nedostane potvrdenie o doruèení od prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy pod¾a technickej pecifikácie, správa sa povauje za
nedoruèenú,
c) obsah, truktúra a poadované formáty vkladaných údajov sú jednotné a záväzné pre prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav,
d) prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy odpovedá na komunikáciu v rovnakej forme a formáte súboru,
v akej mu bola doruèená iados, ak sa obe strany nedohodnú inak,
e) ak sa vyskytne chyba v elektronickej komunikácii medzi prevádzkovate¾om regionálnej distribuènej sústavy a dodávate¾om elektriny, identifikuje sa, èi príèina chyby je na strane odosielate¾a alebo prijímate¾a, prièom osoba,
ktorá nepostupovala pod¾a technickej pecifikácie, chybu odstráni a zosúladí s technickou pecifikáciou; týmto
nie dotknutá jej zodpovednos za prípadné kody,
f) prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy a dodávate¾ elektriny môu zamietnu komunikáciu, ktorá nie je
v súlade s technickou pecifikáciou,
g) ak sa v procese vyaduje doruèenie dokumentov v písomnej forme, prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy môe akceptova okrem doruèenia dokumentov v písomnej forme, aj ich doruèenie v elektronickej podobe.
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Príloha è. 14
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

ZÚÈTOVANIE ROZDIELOV V ODBERE PLYNU
V ODBERNÝCH MIESTACH S MERANÍM TYPU C
Cena plynu pre vysporiadanie rozdielov na odberných miestach s meraním typu C sa vypoèíta pod¾a vzorca
R=P×M
kde
R  cena urèená v eurách za MWh,
P  aritmetický priemer denných NCG cien uverejnených na webovom sídle http://www.eex.com/en v èasti Natural
Gas / Daily Reference Price & Index v tabu¾ke Spot Market / Daily Reference Price v riadku NCG, platných pre jednotlivé dni v období od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní predchádzajúceho odpoètu do posledného dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol na odberných miestach s meraním typu C vykonaný fyzický odpoèet,
M  mnostvo plynu urèené v MWh.

Strana 228

Zbierka zákonov è. 24/2013

Èiastka 6

Príloha è. 15
k vyhláke è. 24/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore vyuívania energie z obnovite¾ných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zruení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ
L 140, 5. 6. 2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoloèných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou, ktorou sa zruuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoloèných pravidlách pre vnútorný trh
so zemným plynom, ktorou sa zruuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
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25
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 15. novembra 2011
bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vzájomnej
ochrane utajovaných skutoèností.
Dohoda nadobudne platnos 1. februára 2013 v súlade s èlánkom 13 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Národnom bezpeènostnom úrade Slovenskej republiky a na Ministerstve
zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

