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EB GL

EB GL - NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra
2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní
rovnováhy v elektrizačnej sústave

Článok 18 - Podmienky zabezpečovania regulácie.

Bod 6 definuje, čo musia obsahovať podmienky pre
subjekty zúčtovania.



Podmienky pre subjekty 
zúčtovania (I)
a) určenie zodpovednosti za odchýlku pre každé spojenie, aby sa

zabránilo medzerám alebo presahu zodpovednosti za odchýlku
rozličných účastníkov trhu, ktorí poskytujú služby danému
spojeniu;

b) požiadavky na získanie postavenia subjektu zúčtovania;
c) požiadavku, aby každý subjekt zúčtovania bol finančne

zodpovedný za svoje odchýlky a aby odchýlky zúčtoval so
zúčtovateľom odchýlok;

d) požiadavky na údaje a informácie, ktoré sa majú poskytnúť
zúčtovateľovi odchýlok na výpočet odchýlok;

e) pravidlá pre subjekty zúčtovania na zmenu ich plánov pred a po
uzávierke vnútrodenného trhu podľa článku 17 ods. 3 a 4;

f) pravidlá zúčtovania subjektov zúčtovania určené podľa hlavy V
kapitoly 4;



g) ohraničenie oblasti odchýlky podľa článku 54 ods. 2 a oblasti
platnosti ceny odchýlky;

h) maximálne obdobie na finalizáciu zúčtovania odchýlok so
subjektmi zúčtovania za dané obdobie zúčtovania odchýlok podľa
článku 54;

i) dôsledky pri nedodržaní podmienok vzťahujúcich sa na subjekty
zúčtovania;

j) povinnosť subjektov zúčtovania predložiť zúčtovateľovi odchýlok
všetky zmeny svojich pozícií;

k) pravidlá zúčtovania podľa článkov 52, 53, 54 a 55;
l) ak existujú, ustanovenia o vyňatí odchýlok zo zúčtovania odchýlok,

ak súvisia so zavedením obmedzení lineárnych zmien výkonu na
účely zmiernenia deterministických frekvenčných odchýlok podľa
článku 137 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1485.

Podmienky pre subjekty 
zúčtovania (II)



Znamienko odchýlky podľa EB GL

Článok 54, bod 6. EB GL definuje:

Odchýlka musí vyjadrovať veľkosť a smer transakcie
zúčtovania medzi subjektom zúčtovania a
zúčtovateľom odchýlok; odchýlka môže byť vyjadrená
buď:

a) záporným znamienkom označujúcim nedostatok
subjektu zúčtovania;

b) kladným znamienkom označujúcim prebytok
subjektu zúčtovania.



Platba za odchýlku podľa EB GL

Platba za odchýlku

Kladná cena odchýlky Záporná cena odchýlky

Kladná odchýlka
Platba zúčtovateľa
odchýlok subjektu 
zúčtovania

Platba subjektu 
zúčtovania 
zúčtovateľovi odchýlok 

Záporná odchýlka
Platba subjektu 
zúčtovania 
zúčtovateľovi odchýlok 

Platba zúčtovateľa
odchýlok subjektu 
zúčtovania



Verejná konzultácia k EB GL (I)

➢ OKTE je ako zúčtovateľ odchýlok v Slovenskej
republike povinné vypracovať Návrh podmienok pre
subjekty zúčtovania podľa čl. 18 (do 6 mesiacov od
vstupu EB GL do platnosti, teda do 18.6.),

➢ návrh musel pred odovzdaním prejsť verejnou
konzultáciou,

➢ OKTE preto 4.5.2018 spustilo verejnú konzultáciu,
ktorá trvala do 3.6.2018



Verejná konzultácia k EB GL (II)

Konzultačný dokument okrem návrhu podmienok pre
subjekty zúčtovania obsahoval tiež:

➢ informácie o spôsobe, akým sú tieto podmienky
v súčasnosti implementované v Prevádzkovom poriadku
OKTE, prípadne v príslušnej legislatíve

➢ návrh ďalších krokov a prípadných úprav Prevádzkového
poriadku OKTE, ktoré bude nutné vykonať v rámci
implementácie navrhovaných podmienok pre subjekty
zúčtovania.



Verejná konzultácia k EB GL (III)

➢ Účastníci boli o konzultácii opakovane informovaní

➢ OKTE neobdržalo v rámci konzultácie žiadne
reakcie, otázky, či pripomienky

➢ Návrh podmienok pre subjekty zúčtovania bol dňa
18.6. postúpený na schválenie ÚRSO spolu s
popisom spôsobu súčasného plnenia a prípadných
úprav ktoré bude nutné vykonať.



Otvorená otázka

Má sa meniť znamienko aj pri zúčtovaní
rozdielov?



Dopady na legislatívu – Zákon o energetike

Odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej
regulačnej elektriny,(§2, písm.b), ods. 19.)
– bude potrebné otočiť znamienko v
definícii



Dopady na legislatívu – Pravidlá trhu

V Pravidlách trhu je potrebné kvôli súladu
s EB GL zmeniť znenie niektorých odsekov
v §§17, 20, 34 a v prípade rozhodnutia o
znamienkovej konvencii pri zúčtovaní
rozdielov aj v prílohe č. 8.



Dopady na legislatívu – Prevádzkový 
poriadok OKTE

Zmeny budú najmä v kapitolách 1.3.1.4,
3.3.4, 3.3.4.3, 3.4, 3.15.1, 3.17 a v prílohe
č.3. V prípade znamienkovej konvencie pri
zúčtovaní rozdielov v kapitolách 3.11 a
3.15.2.



Zmeny v systémoch OKTE

➢ ISZO – vyhodnotenia do 31.12.2018 ostanú po starom,
vyhodnotenia od 1.1.2019 po novom

➢ ISOM – v prípade rozhodnutia o znamienkovej konvencii pri
zúčtovaní rozdielov nastane zmena pre vyhodnotenia, ktoré
sa fakturačne viažu na obdobie od 1.1.2019

➢ Fakturačný systém – zmena príloh k faktúram
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