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Prečo je potrebné prideľovať prenosovú kapacitu?    

Ideálny stav vs. Realita

 Tzv. copper plate model

 žiadne obmedzenia z pohľadu

prenosových kapacít → jednotná

spotová cena elektriny na

veľkoobchodnom trhu

 Napr. trhy v rámci ponukovej oblasti

– kapacita nie je prideľovaná a

obchoduje sa bez obmedzení

 Reálna sústava - kapacitné

obmedzenia,

 model trhu s elektrinou v EÚ -

zonálny systém tzv. systém

ponukových oblastí (BZ),

 reflektuje obmedzené prenosové

možnosti sústav

Medzi BZ → hranice ponukových

oblastí, ktoré predstavujú potenciálne

obmedzenia obchodov

Prideľovanie kapacít 



Obmedzená prenosová kapacita => potenciálne rozdielne ceny

 market coupling (implicitná aukcia) - optimálne využívanie
prenosových kapacít a konvergencia cien

 Dostatok kapacity → ceny v susedných ponukových
oblastiach rovnaké

 Nedostatok kapacity (t.j. menej než požaduje trh) → vznik
cenových diferenciálov medzi ponukovými oblasťami

Cenový rozdiel = existencia tzv. úzkych miest, ktoré limitujú
obchodovanie

- „generuje“ sa tu výnos z úzkych miest/príjmy z preťaženia

€

Obmedzená prenosová kapacita

BZ B: 

Vyššia ponuka 

Nižšia cena

BZ A: 

Vyšší dopyt 

Vyššia cena
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Na čo slúžia výnosy z úzkych miest?

 výnosy z úzkych miest „oceňujú kapacitu“ – cenový rozdiel (výnos) vzniká na
tých hraniciach ponukových oblastí kde dopyt po kapacite prevyšuje jej
dostupnosť

 Mechanizmus zabezpečuje aby boli výnosy z úzkych miest generované s
ohľadom na to, kde je infraštruktúra naozaj potrebná → t.j. smery/hranice kde
je najvyšší dopyt po prenosovej kapacite

Ekonomický signál pre výstavbu infraštruktúry 

 Legislatívne upravené a regulované využívanie výnosov z úzkych miest na

hraniciach ponukových oblastí
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Právna úprava využívania výnosov z úzkych miest

NARIADENIE č. 714/2009

o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny

Čl. 16 (6)

Všetky príjmy vyplývajúce z pridelenia spojovacích vedení sa použijú na tieto účely:

a) garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity a/alebo

b) udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojovacích vedení prostredníctvom investícií do sústav, najmä do nových

spojovacích vedení.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na účely uvedené v prvom pododseku písm. a) a/alebo b), možno ich použiť po schválení

regulačnými orgánmi dotknutých členských štátov ako príjem, ktorý regulačné orgány zohľadnia pri schvaľovaní metodiky výpočtu

a/alebo stanovovania sieťových taríf, pričom maximálnu sumu v takomto prípade určia tieto regulačné orgány.

Zvyšok príjmov sa uloží na osobitný interný účet, pokým ho nebude možné použiť na účely uvedené v prvom pododseku písm. a)

alebo b). Regulačné orgány informujú agentúru o schválení uvedenom v druhom pododseku.

NARIADENIE č. 2019/943

o vnútornom trhu s elektrinou

Čl. 19

2. Nasledujúce ciele majú prioritu, pokiaľ ide o rozdelenie všetkých príjmov vyplývajúcich z pridelenia medzioblastnej kapacity:
a) garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity vrátane kompenzácie za garantovateľnosť;

Alebo

b) udržiavanie alebo zvyšovanie medzioblastných kapacít prostredníctvom optimalizácie využívania existujúcich spojovacích

vedení v prípade potreby koordinovanými nápravnými opatreniami; alebo pokrytie nákladov vyplývajúcich z investícií do

sústav, ktoré sú relevantné pre znižovanie preťaženia spojovacích vedení.

3. Ak prioritné ciele stanovené v odseku 2 boli dostatočne splnené, príjmy sa môžu použiť ako zisk, ktorý zohľadnia regulačné

orgány pri schvaľovaní metodiky výpočtu sieťových taríf a/alebo stanovenia sieťových taríf. Zvyšné príjmy sa uložia na osobitný

interný účet, pokým ho nebude možné použiť na účely uvedené v odseku 2.

NARIADENIE č. 2015/1222 ktorým 

sa stanovuje usmernenie pre 

prideľovanie kapacity a riadenie 

preťaženia (CACM)

Čl. 73 Metodika distribúcie príjmov z preťaženia 

Rozhodnutie ACER č. 07/2017 o 

metodike distribúcie príjmov z 

preťaženia 

zo dňa 14. decembra 2017  

Regionálna implementácia metodiky 

distribúcie príjmov z preťaženia 

→ napr. v CORE CCR

Metodika na použitie príjmov v 

súlade s čl. 19(2) Nariadenia 

2019/943 
Prevádzkovatelia prenosových sústav predložia navrhovanú 

metodiku agentúre ACER do 5. júla 2020

Metodika bude konzultovaná s regulačnými orgánmi a príslušnými 

zainteresovanými stranami. 
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Delenie výnosov z úzkych miest – status quo

 V 4MMC je uplatňovaný výpočet

metódou NTC – výnosy z úzkych

miest vypočítané na danej hranici

ponukovej oblasti

 „decentralizovaný“ prístup

 Výnosy rozdelené medzi PPS na

oboch stranách hranice

 Kľúč delenia výnosov – 50/50

Ponuková 

oblasť A

PPS A

PPS B

∑ výnosov z 

úzkych miest na 

hranici A-B

Hranica ponukovej 

oblasti A-B

50

100

L3L2L1

Prerozdelenie jednotlivým PPS 
„zozbieranie“ výnosov z úzkych miest na danej 

hranici

PPS A

PPS B

Ponuková 

oblasť B

50
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Delenie výnosov z úzkych miest – cieľový model 

Rozhodnutie ACER č. 07/2017 o metodike distribúcie výnosov z úzkych miest

 Definuje spôsob výpočtu a delenia výnosov z úzkych miest

 Stanovuje 3 vrstvy výpočtu
1. centrálna entita zozbiera od centrálnych protistrán všetky výnosy z úzkych miest, ktoré sú výsledkom obchodovania v danom časovom rámci a

následne ich rozdelí medzi jednotlivé regióny pre výpočet kapacít

2. Na regionálne úrovni sú výnosy z úzkych miest rozdelené na dané hranice ponukových oblastí (a jednotlivé cezhraničné prepojenia na základe ich
podielu na cezhraničnom prenose) vrátane remunerácie dlhodobých prenosových práv

3. Výnosy z úzkych miest pridelené danej hranici ponukovej oblasti sú rozdelené podľa platného kľúča zdieľania nákladov medzi PPS (napr. 50/50,
delenie podľa vlastníckej štruktúry dotknutých vedení)

 Predpokladom implementácie metodiky distribúcie výnosov z úzkych miest je zavedenie koordinovaného výpočtu na úrovni
regiónov pre výpočet prenosových kapacít podľa Nariadenia CACM (→ podľa aktuálneho harmonogramu by mal byť výpočet
flow-based zavedený v regióne CORE v Q4 2020)
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CI𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = − 

i=1

NRH

NPi × Pi

NPi = regionálna net pozícia ponukovej oblasti (bez „externých“ tokov)

Pi = cena v ponukovej oblasti „i“, ktorá je výsledkom SDAC 

NRH = celkový počet ponukových oblastí v regióne (CORE CCR=12)
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Verejné konzultácie

Konzultačný proces

i. pre získanie spätnej väzby od účastníkov trhu všetci PPS alebo CORE PPS organizujú najneskôr 

jeden mesiac pred predložením príslušnej metodiky verejné konzultácie

ii. účastníci trhu sú (včas) informovaní o obsahu každej konzultovanej metodiky a načasovaní konzultačného procesu

iii. Konzultovaný dokument je sprístupnený účastníkom trhu prostredníctvom konzultačného hubu ENTSO-E  (ENTSO-E consultations webpage)

iv. PPS po každej konzultácii zanalyzujú všetky reakcie získané z verejnej konzultácie a následne všetky stanoviská spracujú do „konzultačnej správy“ 

v. v „konzultačnej správe“ sú spracované jasné a dôkladné zdôvodnenia zapracovania / nezapracovania jednotlivých názorov a požiadaviek účastníkov trhu do príslušnej metodiky v súlade s postupom podľa čl. 12 ods. 

3 CACM respektíve čl. 10 ods. 3 FCA

vi. „konzultačná správa“ sa zverejní súčasne s predložením schvaľovaného balíka  národným regulačným orgánom z regiónu CORE

CACM čl.12(1) & FCA čl. 6(1): Prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO zodpovední za predkladanie návrhov podmienok alebo metodík alebo ich zmien v súlade s týmto

nariadením vedú konzultácie so zainteresovanými subjektmi vrátane príslušných orgánov každého členského štátu, pokiaľ ide o pripravované návrhy podmienok alebo metodík,

a to v prípadoch, v ktorých sa to výslovne stanovuje v tomto nariadení. Tieto konzultácie trvajú najmenej jeden mesiac.

Metodika distribúcie príjmov z preťaženia podľa čl. 

73 CACM (v prípade zmeny súčasnej verzie) 

Regionálna metodika distribúcie príjmov z 

preťaženia v regióne CORE 

Metodika na použitie príjmov v súlade podľa čl. 

19(2) Nariadenia 2019/943 

Predpokladané verejné konzultácie týkajúce sa výnosov z úzkych miest: 

https://consultations.entsoe.eu/consultation_finder/?sort_on=iconsultable_enddate&sort_order=ascending&advanced=1&tx=lo


Ďakujem za pozornosť! 


