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O čom bude nasledujúcich 20+ minút...

Intro - podmienky zabezpečovania regulácie podľa EBGL I.

Implementácia v podmienkach SR

Highlights čl. 18 a čo ďalej

II.

III.



Elementárne povinnosti a zodpovednosti PPS pre oblasť PpS

 Zákon č. 251/2012 Z. z. (ZoE) => SEPS v postavení prevádzkovateľa prenosovej

sústavy;

 §28, ods. 2 písm. i) ZoE je PPS povinný zabezpečiť nákup podporných služieb

potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre dodržanie

kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy;

 PPS v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 24/2013 („Pravidlá trhu“) nakupuje PpS

potrebné na zabezpečenie systémových služieb od Poskytovateľov PpS, ktorí

spĺňajú technické a obchodné podmienky, s cieľom dosiahnuť minimálne náklady

na zabezpečenie PpS za transparentných a nediskriminačných podmienok, a to

na základe podmienok popísaných PP SEPS, TP SEPS a RZ o poskytovaní PpS

a dodávke regulačnej elektriny.
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Požiadavky vyplývajúce z čl. 18 EBGL je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Rozsah čl. 18

PPRS 
musia zahŕňať 

pravidlá pozastavenia 
a obnovenia trhových 

činností podľa 
NC ER

1

Špecifiká 
PPRS v prípade 

modelu 
centralizovaného 

dispečingu

6
Všeobecné

povinnosti PPS pri 
kontrole súladu 

subjektov s 
PPRS

7
Dodatočné

možnosti na obsah 
návrhov PPRS a 

PSZ

5

Minimálne
obsahové požiadavky 

na PSZ

4

Minimálne 
obsahové požiadavky 

na PPRS 

3

všeobecné pravidlá 
a postupy pri príprave 

návrhov PPRS

2 PPRS – podmienky pre 
poskytovateľov regulačných služieb

PSZ – podmienky pre subjekty 
zúčtovania

I. požiadavky, ktoré predstavujú úlohu pre PPS a požiadavky, ktoré budú v 
rámci SR plnené operátorom trhu s elektrinou,

II. požiadavky, ktoré sú splnené existujúcimi prevádzkovými predpismi PPS a 
legislatívnymi predpismi,

III. Požiadavky, ktoré budú splnené prostredníctvom metodík vyplývajúcich z 
EBGL (SOGL a/alebo NCER), ktoré neboli doposiaľ vydané ani schválené. 
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Čl. 18 nariadenia EBGL - Podmienky zabezpečovania regulácie

CZ

HU

PL

Do 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia vypracujú PPS v členskom štáte pre všetky

plánovacie oblasti v danom členskom štáte návrh:

 podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb

 podmienok pre subjekty zúčtovania

poskytovatelia PpS
& subjekty zúčtovania

zúčtovanie odchýlok 
nákup a aktivácia PpS

poskytovatelia PpS
& subjekty zúčtovania

poskytovatelia PpS
& subjekty zúčtovania

poskytovatelia PpS
& subjekty zúčtovania
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Highlights článku 18 status

1.
umožňovať agregáciu odberných zariadení, zariadení na uskladňovanie 
energie a zariadení na výrobu elektriny v plánovacej oblasti na účely 
ponúkania regulačných služieb pri dodržaní stanovených podmienok;

2.

umožniť vlastníkom odberných zariadení, tretím stranám a vlastníkom 
zariadení na výrobu elektriny z konvenčných a obnoviteľných zdrojov energie, 
ako aj vlastníkom jednotiek na uskladňovanie energie stať sa poskytovateľmi 
regulačných služieb;

3. požiadavka na stanovenie pravidiel postupu predbežného schválenia pre 
záujemcov o status poskytovateľa regulačných služieb;

4.
požiadavky na údaje a informácie, ktoré budú poskytnuté pripájajúcemu PPS a 
v prípade potreby PDS pripájajúcemu rezervy počas postupu predbežného 
schválenia a prevádzky vyrovnávacieho trhu;
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Poskytovatelia regulačných služieb
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Implementácia čl. 18 EBGL v SR

Spracovanie 
výstupov VK & 
odoslanie na 

ÚRSO

18.12.2017
EBGL EIF

25.04.2018 25.05.2018 31.12.2018 201918.06.2018

Verejná 
konzultácia 

čl.18
ods.1 pism. b)

Implementácia čl.18  ods.1 pism. a) v podmienkach SR

2020+

Verejná 
konzultácia 

čl.18
ods.1 pism. a)

Spracovanie T&C
čl.18

ods.1 pism. a)

Spracovanie T&C
čl.18

ods.1 pism. b)

Spracovanie 
výstupov VK & 
odoslanie na 

ÚRSO

Implementácia čl.18  ods.1 pism. b) v podmienkach SR
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Ďakujem za pozornosť

verejné konzultácie SEPS
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https://www.sepsas.sk/VerejneKonzultacie.asp?kod=642
https://www.sepsas.sk/VerejneKonzultacie.asp?kod=642

