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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 
príslušný na konanie podľa článku 5 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1447  

z 26. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí 
jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov 
do elektrizačnej sústavy v spojení s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 
písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov a § 47 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci o schválenia dokumentu 

„Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 

2016/1447“  

rozhodol 

podľa článku 5 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1447 z 26. augusta 2016, ktorým sa 

stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého 
napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy  

a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení 
neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje dokument 

„Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 

2016/1447“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť 
výroku. 
 

 

Odôvodnenie: 
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť           
SEPS, a. s.“) zaslala v súlade s článkom 5 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1447  

z 26. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí 
jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov 

do elektrizačnej sústavy (ďalej len „Nariadenia“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(ďalej len „Úrad“) písomný návrh „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa 
Nariadenia Komisie (EU) 2016/1447“ (ďalej len „Návrh“), ktorý bol prílohou listu 
Predloženie dokumentu „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia 
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HVDC“ Návrh bol doručený Úradu 1. novembra 2018 a zaevidovaný pod podacím číslom 
33159/2018/BA.  

Spoločnosť SEPS, a. s. bola povinná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy predložiť návrh 
všeobecne platných požiadaviek na schválenie Úradu do dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti Nariadenia. 

Požiadavky v rámci tohto dokumentu sú stanovené v súlade s odporúčaním implementačnej 

príručky Európskeho združenia prevádzkovateľov prenosový sústav (ďalej len „ENTSO-E“) 

,,Predvolené nastavenie parametrov HVDC systémov“, ktorá bola spracovaná  
pre implementáciu Nariadenia pre krajiny, na ktorých území sa dané zariadenia 
neprevádzkujú a ani sa v dlhodobom časovom horizonte nepredpokladá, že sa prevádzkovať 
budú. Týmto prístupom je naplnená jednak dikcia Nariadenia, a zároveň je nastavený 
základný rámec pre pripájanie zariadení zodpovedajúcich cieľom implementácie tohto 
Nariadenia v rámci EU. 
Spoločnosť SEPS, a. s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky je 

povinná implementovať požiadavky vyplývajúce z Nariadenia, a to aj napriek tomu, že  

na území SR nie sú zariadenia v rozsahu Nariadenia prevádzkované a ich inštalácia a 
prevádzka sa ani v dlhodobom horizonte nepredpokladá. 
Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) (ďalej len „Správny poriadok“). Predložený Návrh preskúmal 
a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával pripomienky so spoločnosťou 
SEPS, a. s. a posúdil súlad predloženého Návrhu s Nariadením. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
v znení neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 Správneho poriadku, 
keďže Úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom 

konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Celé znenie Návrhu je 

prílohou výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 
 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 

12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

Príloha k výroku rozhodnutia:  
- schválené znenie dokumentu Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa 

Nariadenia Komisie (EU) 2016/1447 (19 strán A4). 
 

 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka  
Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


