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ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy a pôsobnosť
1. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., so sídlom Rybná 682/14, 110 05, Praha 1, Česká
republika, IČO: 278 65 444, zápis v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe
v oddiele B, vložke 15632, je komoditnou burzou založenou a prevádzkovanou podľa práva Českej
republiky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 229/1992 Sb. o komoditných burzách, v znení
neskorších predpisov.
2. Burza poskytuje svoje služby prostredníctvom Obchodného systému vo vzťahu k Účastníkom
obchodovania v Slovenskej republike na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady
2000/31/ES zo dňa 8. júna 2000 o niektorých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti,
predovšetkým elektronického obchodu, na vnútornom trhu („smernica o elektronickom obchode“) a
zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov.
3. Tieto pravidlá upravujú:
a) základné zásady a podmienky obchodovania s komoditami na trhu POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s., kde sa stretávajú obchodníci s komoditami dodávanými na území
Slovenskej republiky ako dodávatelia a koncoví odberatelia alebo ďalšie subjekty ako
odberatelia,
b) pravidlá prístupu a podmienky účastníctva na vyššie uvedenom trhu,
c) poplatky hradené účastníkmi vyššie uvedeného trhu vrátane platobných podmienok.
Článok 2
Definícia pojmov
1. Burza – spoločnosť POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
2. EEX – spoločnosť European Energy Exchange AG so sídlom Augustusplatz 9, 04109, Lipsko,
Nemecká spolková republika.
3. Burzové zhromaždenie – zhromaždenie osôb oprávnených na burzové obchody a ďalších osôb
uvedených v Štatúte Burzy, ktorým bola udelená vstupenka na burzové zhromaždenia alebo ktoré
majú iné oprávnenie na vstup na burzové zhromaždenie. Burzové zhromaždenie prebieha formou
zapojenia sa do elektronického systému obchodovania.
4. Vstupenka na burzové zhromaždenie – certifikát preukazujúci oprávnenie účastníka
obchodovania alebo inej oprávnenej osoby zúčastniť sa na burzovom zhromaždení v rozsahu
v takom certifikáte uvedenom.
5. Elektrina – silová elektrina v napäťovej hladine nízkeho, vysokého, veľmi vysokého alebo zvlášť
vysokého napätia s dodávkou do odberného miesta koncového odberateľa alebo s dodávkou do
prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky.
6. Plyn – zemný plyn v plynnom stave (kód nomenklatúry 2711 21) s dodávkou do odberného miesta
koncového odberateľa alebo s dodávkou do prepravnej siete na území Slovenskej republiky.
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7. Komodita – Elektrina alebo Plyn, alebo obe tieto komodity podľa kontextu.
8. Trh – trh organizovaný Burzou, na ktorom môžu v rámci Burzového zhromaždenia nakupovať
Komodity od oprávnených dodávateľov (i) oprávnení koncoví odberatelia (vrátane verejných
obstarávateľov a obstarávateľov podľa ZVO), a to iba na účely vlastnej spotreby, okrem koncových
odberateľov kategórie malý podnik podľa § 3 písm. a) desiateho bodu ZE a kategórie domácnosť
podľa § 3 písm. b) deviateho bodu a § 3 písm. c) dvanásteho bodu ZE, (ii) centrálne obstarávacie
organizácie podľa § 15 ods. 2 ZVO, a to pre iných verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa
ZVO, ktorí Komodity ako koncoví odberatelia využijú výlučne na účely vlastnej spotreby, okrem
verejných obstarávateľov a obstarávateľov kategórie malý podnik podľa § 3 písm. a) desiateho bodu
ZE, alebo (iii) ostatné osoby oprávnené na nákup Komodity na základe udeleného povolenia Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví (Slovenskej republiky) alebo právnych predpisov. Trh je trhom
komoditnej burzy v zmysle zákona č. 229/1992 Sb. o komoditných burzách.
9. Burzový obchod – termínový obchod (forward), ktorého predmetom je kúpa a predaj Komodity na
Trhu.
10. Účastník obchodovania – osoba, ktorá má oprávnenie na uzatváranie Burzových obchodov na
Trhu.
11. Dodávateľ – Účastník obchodovania, ktorý má ako obchodník s Komoditou právo predávať túto
Komoditu na Trhu.
12. Odberateľ – Účastník obchodovania, ktorý má právo nakupovať Komoditu na Trhu (i) ako koncový
odberateľ Komodity (vrátane verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa ZVO), okrem
koncových odberateľov, ktorí majú právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu
regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17b ZE alebo (ii) ako centrálna
obstarávacia organizácia podľa § 15 ZVO oprávnená nakupovať vo vlastnom mene pre iných
verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa § 7 a § 9 ZVO, ktorí Komodity ako koncoví
odberatelia využijú výlučne na účely vlastnej spotreby, okrem verejných obstarávateľov
a obstarávateľov, ktorí majú právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17b ZE alebo (iii) na základe udeleného povolenia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Slovenskej republiky) alebo právnych predpisov.
13. Zmluva o účastníctve – Zmluva o vzniku oprávnenia na uzatváranie Burzových obchodov medzi
Burzou a Účastníkom obchodovania.
14. Burzové informácie – akékoľvek informácie týkajúce sa obchodov uzavretých na Burze a
informácie súvisiace s činnosťou Burzy, ktorých pôvodným zdrojom alebo šíriteľom je Burza.
15. Obchodný systém – obchodný elektronický systém, prostredníctvom ktorého dochádza
k uzatváraniu obchodov na Burze; ak nie je v Burzových predpisoch uvedené inak, za súčasť
Obchodného systému sa považuje i obchodný systém prevádzkovaný obchodným partnerom Burzy
alebo obchodný systém, ku ktorému patria autorské práva obchodnému partnerovi Burzy, bez
ohľadu na to, či je umiestnený v sídle, alebo mimo sídla Burzy, ak v rámci neho Burza umožňuje
uzatvárať Burzové obchody.
16. Dopyt – dopyt Odberateľa na nákup Komodity na Trhu.
17. Ponuka – ponuka Dodávateľa reagujúca na Dopyt.
18. Združení Odberatelia – Odberatelia, ktorí chcú podať jeden spoločný Dopyt a na základe tohto
Dopytu uzavrieť každý z nich Burzový obchod v rámci jedinej aukcie.
19. Spoločný zástupca – osoba, ktorá zastupuje na základe plnej moci alebo inej skutočnosti
Združených Odberateľov pri uzavretí Zmluvy o účastníctve a podávaní, zmene a rušení Dopytov.
20. Limitná cena – maximálna cena, za ktorú je Odberateľ ochotný realizovať nákup Komodity na Trhu,
alebo maximálny Koeficient, ktorý je Odberateľ ochotný akceptovať.
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21. Referenčný kontrakt – štandardizovaný futures kontrakt obchodovaný na príslušnej platforme
v rámci skupiny EEX, ktorý ako referenčný určil Odberateľ v Dopyte. Informácie o referenčných
kontraktoch, ktoré sú obchodované v spolupráci Burzy a skupiny EEX na trhoch prevádzkovaných
pod licenciou spoločnosti(-í) zo skupiny EEX, sú k dispozícii na webových stránkach www.pxe.cz,
www.eex.de a/alebo www.powernext.cz.
22. Obchodný deň – deň, keď je príslušný Referenčný kontrakt obchodovaný na príslušnej platforme
v rámci skupiny EEX.
23. Pripočítací koeficient – suma pripočítaná k cene Referenčného kontraktu.
24. Násobiaci koeficient – suma, ktorou sa násobí cena Referenčného kontraktu.
25. Koeficient – Násobiaci koeficient alebo Pripočítací koeficient.
26. Žiadateľ – osoba žiadajúca o uzavretie Zmluvy o účastníctve ako Dodávateľ alebo Odberateľ.
27. Zmluvná strana – strana Zmluvy o účastníctve, t. j. Účastník obchodovania alebo Burza.
28. Súvisiace služby – služby, ktoré vymedzuje Článok 12 - týchto pravidiel.
29. Sadzobník poplatkov – Sadzobník poplatkov pre trh koncových odberateľov (zvláštny burzový
predpis).
30. Spriaznená osoba – osoba ovládajúca inú osobu, ovládaná inou osobou alebo osoba majúca
rovnakú ovládajúcu osobu ako iná osoba.
31. Systém PARC – webová aplikácia Burzy slúžiaca ako Obchodný systém a umožňujúca
Odberateľom vytváranie a podávanie Dopytov.
32. ZE – zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov.
33. ZVO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov.
34. OKTE – organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v SR, t. j. spoločnosť OKTE, a.s., IČO:
45 687 862, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.
35. ZSD – prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku – Západoslovenská
distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika.
36. SSD – prevádzkovateľ distribučnej sústavy na strednom Slovensku – Stredoslovenská distribučná,
a.s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika.
37. VSD – prevádzkovateľ distribučnej sústavy na východnom Slovensku – Východoslovenská
distribučná, a.s., IČO: 36 599 361, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika.
38. SPP-D – prevádzkovateľ distribučnej siete v Slovenskej republike – SPP – distribúcia, a.s., IČO: 35
910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika.
Článok 3
Šírenie Burzových informácií
1. Burza uverejňuje na svojich internetových stránkach predovšetkým:
a) zoznam osôb oprávnených na uzatváranie Burzových obchodov,
b) harmonogram aukcií,
c) aktuálne znenie a zmeny týchto pravidiel,
d) informácie týkajúce sa obchodovania na Burze,
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e) rozhodnutia orgánov Burzy s vplyvom na Účastníkov obchodovania,
f)

ďalšie informácie týkajúce sa činnosti Burzy,

g) výročné správy Burzy,
h) kótované ceny obchodovaných produktov,
i)

burzové predpisy (predovšetkým Štatút, burzové pravidlá a burzové poriadky).

2. Zmeny týchto pravidiel uverejní Burza na internetových stránkach vždy najmenej 15 dní pred
nadobudnutím ich účinnosti.

ČASŤ 2 – PRAVIDLÁ ÚČASTNÍCTVA
HLAVA I
OSOBY OPRÁVNENÉ NA UZATVÁRANIE BURZOVÝCH OBCHODOV
Článok 4
Osoby oprávnené na uzatváranie Burzových obchodov
Osobou oprávnenou na Burzové obchody je osoba, ktorá spĺňa podmienky účasti na obchodovanie na
Trhu podľa právnych predpisov, Burzových pravidiel a Burzových poriadkov.
Článok 5
Zmluva o účastníctve
1. Podmienkou účasti na obchodovanie na Trhu je uzavretie Zmluvy o účastníctve. Ak mieni viac
Žiadateľov uzatvárať Burzový(-é) obchod(y) na Trhu ako Združení Odberatelia, musí s Burzou
uzavrieť Zmluvu o účastníctve každý zo Združených Odberateľov. Zmluvu o účastníctve môžu
Združení Odberatelia uzavrieť tiež prostredníctvom Spoločného zástupcu podpisom jedného
zmluvného dokumentu. Spoločný zástupca môže Zmluvu o účastníctve za Združených Odberateľov
uzavrieť, ak doloží Burze plnú moc alebo iný dokument, ktorý ho na to oprávňuje. Zmluva
o účastníctve musí mať písomnú formu a musí byť uzavretá v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a s týmito pravidlami. Spoločným zástupcom môže byť i jeden zo Združených
Odberateľov alebo jeho zástupca.
2. Návrh na uzavretie Zmluvy o účastníctve je k dispozícii na internetových stránkach Burzy
v slovenskom jazyku.
3. Žiadateľ predloží Burze okrem vyplneného návrhu Zmluvy o účastníctve podpísaného osobou
oprávnenou zastupovať Žiadateľa vždy nasledujúce prílohy:
a) Ak je Žiadateľ právnickou osobou zapísanou vo verejnom registri, výpis z takého registra
obsahujúci aktuálne údaje o Žiadateľovi, prípadne kópie návrhov na vykonanie alebo zmenu
zápisu v registri, ktoré neboli ku dňu podania žiadosti do registra zapísané; výpis z registra nesmie
byť starší viac ako tri mesiace pred dňom podania návrhu,
b) súhlas orgánu Žiadateľa alebo súhlas tretej osoby s uzavretím Zmluvy o účastníctve, ak je
právnymi predpismi na platnosť zmluvy vyžadovaný,
c) ak je Žiadateľ právnickou osobou zastupovanou pri uzatváraní Burzových obchodov jedným alebo
viacerými splnomocnencami, plnú moc pre každého splnomocnenca s tým, že podpis
splnomocniteľa na plnej moci musí byť úradne overený,
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d) ďalšie dokumenty vyžiadané Burzou, ktorých predloženie bude Burza považovať za nevyhnutné
ako podklad na vznik účastníctva na Burze.
4. Ak je Žiadateľ zastupovaný pri uzatváraní Burzových obchodov právnickou osobou, musí v plnej
moci vždy určiť tiež jednu alebo viac fyzických osôb, ktoré budú za túto právnickú osobu v tejto veci
konať.
5. Združenie Odberateľov predloží Burze vždy:
a) plnú moc alebo iný dokument oprávňujúci Spoločného zástupcu na konanie za týchto
Združených Odberateľov v záležitostiach týkajúcich sa uzatvárania Burzových obchodov,
predovšetkým na podávanie, zmenu a rušenie dopytov za týchto Odberateľov; ak je Spoločný
zástupca právnická osoba, predloží vždy plnú moc spĺňajúcu požiadavky predchádzajúceho
odseku,
b) dokumenty týkajúce sa všetkých Združených Odberateľov podľa písm. a), b) a d) odseku 3
tohto článku.
6. Ak právna povaha Žiadateľa neumožňuje predloženie niektorej z príloh uvedených
v predchádzajúcom odseku, oznámi to Žiadateľ Burze najneskôr s predložením vyplneného návrhu
Zmluvy o účastníctve.
7. V prípade právnickej osoby so sídlom mimo Českej a Slovenskej republiky sa výpisom z verejného
registra rozumie verejná listina preukazujúca existenciu právnickej osoby a údaje o jej registrácii,
právnej forme a názve. Ak táto listina neobsahuje údaje o adrese sídla, štatutárnych orgánoch alebo
spôsobe konania zahraničnej právnickej osoby, musí byť taký údaj doložený iným preukázateľným
spôsobom. V prípade, že je štatutárnym orgánom zahraničnej právnickej osoby iná právnická
osoba, je nutné doložiť i výpis z verejného registra či inú podobnú verejnú listinu právnickej osoby,
ktorá je štatutárnym orgánom.
8. Prílohy k návrhu je Žiadateľ povinný predložiť v origináli alebo úradne overenej kópii, iba ak by Burza
súhlasila s predložením príloh i v inej forme. V prípade predkladania dokumentu v inom než českom,
slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku musí byť tento dokument vybavený úradným
prekladom do slovenského alebo českého jazyka, ak sa nedohodne v konkrétnom prípade účastník
obchodovania s Burzou inak.
9. V prípade, že Žiadateľ spĺňa všetky požiadavky stanovené zákonom, inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a týmito pravidlami a predloží všetky prílohy nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy,
môže s ním Burza uzatvoriť Zmluvu o účastníctve bez zbytočného odkladu, iba ak by neuzatvorenie
zmluvy odôvodnila ohrozením záujmov Burzy alebo jej účastníkov, alebo ohrozením dôveryhodnosti
obchodovania na Burze. Podľa tohto ustanovenia sa postupuje aj vtedy, ak Burza Žiadateľovi
predloženie niektorého dokumentu odpustí.
10. V prípade, ak Žiadateľ nespĺňa všetky požiadavky stanovené zákonom, inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a týmito pravidlami a nepredloží všetky prílohy nevyhnutné na uzatvorenie
zmluvy, je Burza oprávnená odmietnuť uzatvoriť so Žiadateľom Zmluvu o účastníctve. Túto
skutočnosť je Burza povinná oznámiť Žiadateľovi bez zbytočného odkladu, a to s uvedením
všetkých dôvodov odmietnutia.
11. Podpisom Zmluvy o účastníctve sa Účastník obchodovania výslovne zaväzuje akceptovať a plniť
prípadné opatrenia vrátane záväzku zaplatiť peňažné sankcie, vyplývajúce pre neho z nedodržania
Štatútu a týchto pravidiel.
12. Podpisom Zmluvy o účastníctve berie Účastník obchodovania na vedomie, že jeho postavenie
podlieha štátnemu dozoru zo strany príslušného štátneho orgánu Českej republiky. Účastník
obchodovania je povinný poskytovať na výkon štátneho dozoru potrebnú súčinnosť.
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Článok 6
Vznik oprávnenia na uzatváranie obchodov na Burze
1. Oprávnenie na uzatváranie Burzových obchodov s danou Komoditou a právo využívať Súvisiace
služby vzniká Žiadateľovi vydaním Vstupenky na burzové zhromaždenie Burzou so zodpovedajúcim
rozsahom na obchodovanie s takou Komoditou. Podmienkou vydania Vstupenky na burzové
zhromaždenie je:
a) uzatvorenie Zmluvy o účastníctve oprávňujúce na uzatváranie Burzových obchodov s danou
Komoditou a predloženie dokladov v zmysle čl. 5 týchto pravidiel,
b) splnenie ďalších podmienok na účasť na obchodovaní na Burze stanovených zákonom a týmito
pravidlami (predovšetkým čl. 7).
2. Vstupenka na burzové zhromaždenie platí na neurčitý čas, nie však dlhšie než počas účinnosti
Zmluvy o účastníctve. Na vydanie vstupenky na burzové zhromaždenie neexistuje právny nárok.
3. Vstupenka na burzové zhromaždenie stráca platnosť tiež vylúčením Účastníka obchodovania
z Burzového obchodu.
4. Oprávnenie na uzatváranie Burzových obchodov s danou Komoditou obsahuje:
a) v prípade Odberateľa právo podávať Dopyty vo vzťahu k danej Komodite,
b) v prípade Dodávateľa právo podávať Ponuky vo vzťahu k danej Komodite.
Združení Odberatelia však môžu podávať, meniť a rušiť Dopyty len prostredníctvom Spoločného
zástupcu konajúceho prostredníctvom určenej fyzickej osoby.
5. Podmienky pre možnosť Účastníka obchodovania realizovať konkrétne Burzové obchody môžu
stanoviť ďalšie predpisy Burzy. Podmienkou na realizáciu konkrétnych Burzových obchodov zo
strany Dodávateľa je tiež napojenie Dodávateľa na Obchodný systém v súlade s predpismi Burzy.
Článok 7
Základné povinnosti účastníka obchodovania
1. Účastník obchodovania musí disponovať všetkými licenciami a povoleniami, ktoré sú nevyhnutné
na uzatváranie Burzových obchodov.
2. Účastníkom obchodovania nemôže byť osoba, ktorá je v likvidácii alebo vo vzťahu k nej, resp. jej
majetku:
a) bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jej majetku podľa zák. č. 328/1991 Sb., o konkurze a
vyrovnaní, alebo
b) bolo súdom rozhodnuté o jej úpadku alebo o zamietnutí insolvenčného návrhu pre nedostatok
jej majetku, alebo o zrušení konkurzu, pretože jej majetok je úplne nepostačujúci podľa zák.
č. 182/2006 Sb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia, alebo
c) bolo vydané obdobné rozhodnutie podľa zahraničnej právnej úpravy, predovšetkým bol
vyhlásený konkurz alebo zastavené konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
a to až do uplynutia 5 rokov po skončení príslušného konania.
3. Účastníkom obchodovania nemôže byť osoba, ktorá nemá alebo stratila povolenie na činnosť, na
ktorého základe je osoba oprávnená na uzatváranie Burzových obchodov.
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4. Na účasť Dodávateľa i Odberateľa na aukciách je vždy vyžadovaný prístup do Systému PARC.
Burza udelí Účastníkovi obchodovania prístup do Systému PARC po splnení všetkých podmienok
vyžadovaných Burzou.
5. Dodávateľom Elektriny nemôže byť osoba, ktorá nie je subjektom zúčtovania u zúčtovateľa odchýlok
pre Elektrinu OKTE. Dodávateľom Elektriny môže byť iba osoba, ktorá
a) je účastníkom obchodovania na EEX s oprávnením obchodovať so štandardizovanými
futures kontraktmi na elektrinu alebo osobou, ktorá je vo vzťahu k takému účastníkovi
obchodovania Spriaznenou osobou, alebo
b) za predchádzajúci kalendárny rok uskutočnila v súhrne predaj Elektriny a Plynu konečným
zákazníkom v objeme aspoň 1 TWh a z toho predaj Elektriny v objeme aspoň 0,2 TWh, je
spoľahlivá a spĺňa ostatné predpoklady požadované Burzou, alebo
c) je výrobcom Elektriny s dostatočným objemom výroby alebo Spriaznenou osobou takého
výrobcu, je spoľahlivá a spĺňa ostatné predpoklady požadované Burzou; taký Dodávateľ sa
môže zúčastniť aukcie na Trhu, ktorej predmetom je predaj Elektriny iba vtedy, ak
predpokladaný ročný objem Elektriny vyrobenej týmto Dodávateľom alebo jeho Spriaznenou
osobou pokryje aspoň 80% predpokladaného súhrnného objemu Elektriny dopytovaného v
tejto aukcii a objemu Elektriny, ktorý má tento Dodávateľ povinnosť dodať na základe
všetkých predchádzajúcich Burzových obchodov vzťahujúcich sa k danému ročnému
dodávkovému obdobiu.
6. Dodávateľom Plynu nemôže byť osoba, ktorá nie je subjektom zúčtovania odchýlky siete
u prevádzkovateľa distribučnej siete pre Plyn SPP-D. Dodávateľom Plynu môže byť iba osoba, ktorá
a) je účastníkom obchodovania na príslušnej platforme skupiny EEX s oprávnením obchodovať
so štandardizovanými futures kontraktmi na plyn alebo osobou, ktorá je vo vzťahu k takému
účastníkovi obchodovania Spriaznenou osobou, alebo
b) za predchádzajúci kalendárny rok uskutočnila v súhrne predaj Elektriny a Plynu konečným
zákazníkom v celkovom objeme aspoň 1 TWh a z toho predaj Plynu v objeme aspoň 0,2 TWh,
je spoľahlivá a spĺňa ostatné predpoklady požadované Burzou.
7. V prípadoch, keď dopytuje nákup komodity na Trhu Odberateľ ako verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa ZVO, nemôže sa na aukcii na Trhu zúčastniť Dodávateľ, ktorý:
a) nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov,
b) nepreukázal Burze, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo že je zapísaný do zoznamu hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (Slovenskej republiky).
8. Dodávatelia preukazujú splnenie predpokladov podľa predchádzajúceho odseku dokladmi, ktoré
nesmú byť staršie než 3 mesiace ku dňu konania aukcie. Tieto doklady musia byť predložené Burze
najneskôr 3 pracovné dni pred dňom konania aukcie; Burza môže akceptovať i neskoršie
predloženie týchto dokladov. Doklady sa predkladajú v origináli v elektronickej podobe
prostredníctvom Systému PARC, ak sa nedohodne Burza s Dodávateľom inak. Elektronické výpisy
z evidencií vedené verejnoprávnymi pôvodcami musia byť označené kvalifikovaným elektronickým
podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov.
9. Dodávateľom nemôže byť osoba, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné sankcie podľa právnych
predpisov o vykonávaní medzinárodných sankcií.
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10. Ak tak stanoví zákon alebo ak to požaduje Burza, je Účastník obchodovania povinný určiť jednu
alebo viac fyzických osôb ako svojich splnomocnencov, ktorí budú v jeho mene uzatvárať Burzové
obchody. Splnomocnencom smie byť len osoba, ktorá je bezúhonná1. V prípadoch stanovených
zákonom alebo ak tak požaduje Burza, musí byť plná moc udelená písomne a podpis
splnomocniteľa musí byť úradne overený.
11. Účastník obchodovania musí dodržiavať predpisy týkajúce sa Burzových obchodov.
12. Účastník obchodovania je povinný plniť záväzky vyplývajúce z Burzových obchodov.
13. Účastník obchodovania musí spĺňať podmienky, resp. povinnosti uvedené v predchádzajúcich
odsekoch tohto článku počas účinnosti Zmluvy o účastníctve.
Článok 8
Ďalšie práva a povinnosti účastníka obchodovania
1. V rámci poskytovania Súvisiacich služieb získava Účastník obchodovania Burzové informácie.
Burzové informácie je Účastník obchodovania oprávnený využívať iba na svoju vlastnú potrebu.
Vyžívaním na vlastnú potrebu sa rozumie ukladanie, spracovanie, využívanie a časovo
neobmedzené uchovávanie informácií poskytnutých Burzou u Účastníka obchodovania. Za využitie
na vlastnú potrebu je považované i poskytnutie informácií pri plnení v prospech tretích osôb, ak toto
plnenie súvisí s predmetom činnosti Účastníka obchodovania.
2. Účastník obchodovania je oprávnený šíriť Burzové informácie iba za predpokladu, že uzatvoril
s Burzou zmluvu o podmienkach takéhoto šírenia.
3. Účastník obchodovania je povinný poskytnúť Burze všetku potrebnú súčinnosť v prípade daňovej
kontroly, prípadne vyšetrovania iného štátneho orgánu, ktorý sa vzťahuje na obchodovanie.
4. Ak nie je ďalej stanovené inak, všetky údaje, ktoré je Účastník obchodovania povinný predkladať
Burze v súlade s týmito pravidlami, majú dôverný charakter a môžu byť použité iba na účely
uzatvárania obchodov na Burze; týmto nie je dotknutá povinnosť Burzy poskytovať informácie podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Účastník obchodovania berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
a) v rámci obchodovania na Trhu môžu byť Dopyty a Ponuky a súvisiace dáta (ďalej súhrnne na
účely tohto odseku „dáta“) vkladané do Obchodného systému, ktorý je úplne alebo sčasti
prevádzkovaný treťou stranou alebo na ktorý vlastní autorské práva tretia strana,
b) Účastník obchodovania nedisponuje a nebude disponovať právami duševného vlastníctva
na dáta,
c) Burza môže poskytnúť prevádzkovateľovi Obchodného systému či jeho časti alebo držiteľovi
autorských práv na Obchodný systém či jeho časť oprávnenie uchovávať, spracovávať či inak
používať dáta na účely zaistenia riadneho obchodovania na trhu Burzy alebo splnenia požiadaviek
stanovených týmto osobám platnými právnymi predpismi,
d) Burza môže poskytnúť tretím osobám oprávnenie dáta využiť s cieľom poskytovania informačných
služieb alebo na účely vzdelávania, školenia a prezentácií za predpokladu, že bude zachovaná
anonymita dát. Za týchto podmienok a na tieto účely môže i Burza dáta sama vyžiť,
e) Burza je oprávnená zhromažďovať a spracovávať dáta na účely uzatvárania obchodov na Burze.
6. Účastník obchodovania je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Burzu o všetkých
skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na jeho výkon práv a plnenie povinností podľa Zmluvy
o účastníctve, a to predovšetkým:
1

§ 40 odst. 2 zákona č. 229/1992 Sb. o komoditných burzách
10

Burzový predpis – koncoví odberatelia (SR)

a) o všetkých zmenách v údajoch zapisovaných do verejného registra a iných významných
organizačných zmenách,
b) o všetkých zmenách v skutočnostiach, na ktorých základe Účastník obchodovania dostal od
príslušného orgánu povolenie oprávňujúce ho na uzatváranie Burzových obchodov,
c) o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok neplnenie finančných záväzkov
Účastníka obchodovania podľa Zmluvy o účastníctve,
d) o začatí konania o odňatí povolenia na výkon jeho činnosti,
e) o tom, že proti nemu bolo začaté konanie, ktoré by mohlo viesť k následkom uvedeným v čl. 7
ods. 2 týchto pravidiel, predovšetkým insolvenčné konanie alebo konkurzné konanie, bolo
rozhodnuté o zavedení nútenej správy alebo o zrušení jeho osoby, bolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
f)

o akejkoľvek žalobe (i v rámci rozhodcovského konania) alebo inom úkone vykonanom voči
Účastníkovi obchodovania, ak by v jeho dôsledku mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho postavenia ako
Účastníka obchodovania alebo poškodenia jeho dobrého mena,

g) o skutočnostiach, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť obchodovanie na Trhu.
7. Účastník obchodovania je povinný určiť adresu na doručovanie písomností. Účastník obchodovania
je počas trvania Zmluvy o účastníctve povinný zaistiť preberanie doručovaných písomností.
8. Účastník obchodovania je povinný poskytnúť Burze maximálnu súčinnosť pri vykonávaní analytickej
kontroly obchodov v súlade s týmito pravidlami.
Článok 9
Transparentnosť
1. Účastník obchodovania je povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu
transparentnosti obchodov uzatvorených na Burze. Účastník obchodovania je povinný
predovšetkým:
a) zdržať sa akéhokoľvek konania vedúceho k manipulácii s cenou Burzového obchodu
(neskresľovať cenu Burzového obchodu),
b) nezverejňovať nesprávne informácie o uzatvorených obchodoch,
c) neskresľovať informácie o ponuke a dopyte po produktoch,
d) neskresľovať ostatné informácie vzťahujúce sa na obchodovanie na Burze.
Článok 10
Opatrenia pri neplnení povinností účastníka obchodovania
1. V prípade, že Účastník obchodovania poruší svoje povinnosti stanovené Zmluvou o účastníctve alebo
Burzovými predpismi, môže voči nemu Burza prijať nasledujúce opatrenia:
e) udeliť písomné pokarhanie,
f)

informovať o skutočnosti, že Účastník obchodovania porušil svoje povinnosti všetky ostatné osoby
oprávnené na uzatváranie Burzových obchodov,

g) uverejniť informáciu, že Účastník obchodovania porušil tieto pravidlá odbornej i laickej verejnosti,
h) dočasne pozastaviť oprávnenie na obchodovanie na Trhu vo vzťahu k jednej alebo viacerým
Komoditám,
i)

trvalo vylúčiť porušiteľa z Burzového obchodu vo vzťahu k jednej alebo viacerým Komoditám.
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2. Na vylúčenie pochybností platí, že ak zmluvu o účastníctve uzatvorili Združení Odberatelia
prostredníctvom Spoločného zástupcu podpisom jedného zmluvného dokumentu, je možné pri
neplnení povinností jedným zo Združených Odberateľov postihnúť opatrením iba tohto Združeného
Odberateľa.
3. Opatrenia je možné uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa burzová komora dozvedela
o skutočnostiach rozhodných na ich uloženie, najneskôr však do 2 rokov odo dňa, keď nastali.
4. O uplatnení opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) až d) vrátane určenia okamihu účinnosti
opatrení rozhoduje generálny sekretár Burzy. O vylúčení z Burzového obchodu rozhoduje výlučne
burzová komora Burzy.
5. Burza je oprávnená požadovať od Účastníka obchodovania objasnenie všetkých okolností, ktoré sú
v príčinnej súvislosti na dôvod uloženia opatrení.
6. Na potreby uloženia opatrení je Burza oprávnená si od Účastníka obchodovania vyžiadať
informácie, listiny alebo iné materiály, ktoré môžu prispieť k zisteniu pravého stavu veci. Účastník
obchodovania je oprávnený vyjadriť sa k všetkým podkladom a okolnostiam, ktoré sú v príčinnej
súvislosti na dôvod uloženia opatrení.
7. Rozhodnutie o uplatnení opatrení sa doručuje do sídla Účastníka obchodovania a musí obsahovať
odôvodnenie. Súčasťou rozhodnutia o uplatnení opatrenia môže byť i rozhodnutie o jeho uverejnení
na internetových stránkach Burzy.
8. Generálny sekretár je povinný pozastaviť oprávnenie na obchodovanie na Trhu (ak nedôjde
k vylúčeniu Účastníka obchodovania z Burzového obchodu) v prípade, že Účastník obchodovania
nespĺňa požiadavky stanovené zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
Burzovými predpismi pre účasť na obchodovanie na Trhu.
Článok 11
Vylúčenie z Burzového obchodu
1. Dôvodom na vylúčenie z Burzového obchodu môžu byť predovšetkým nasledujúce skutočnosti:
a) Účastník obchodovania opakovane nedodržuje predpisy týkajúce sa Burzových obchodov alebo
b) Účastník obchodovania neplní riadne a včas záväzky vyplývajúce z Burzových obchodov.
2. Z Burzového obchodu bude vylúčený Účastník obchodovania, ak:
a) u neho nastane prekážka, pre ktorú nemôže byť Účastníkom obchodovania podľa čl. 7 ods. 2
týchto pravidiel, predovšetkým ak vstúpil do likvidácie alebo ak bolo súdom rozhodnuté o úpadku
Účastníka obchodovania alebo o zamietnutí insolvenčného návrhu podaného proti nemu pre
nedostatok jeho majetku, alebo bolo vydané obdobné rozhodnutie podľa zahraničnej právnej
úpravy, predovšetkým bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, bolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
b) u neho nastala prekážka, pre ktorú nemôže byť považovaný za Dodávateľa Elektriny podľa čl. 7
ods. 5 týchto pravidiel alebo za Dodávateľa Plynu podľa čl. 7 ods. 6 týchto pravidiel, predovšetkým
ak mu v súlade so zvláštnym predpisom zaniklo povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
na dodávku elektriny alebo povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na dodávku plynu,
ktoré ho oprávňuje na uzatváranie Burzových obchodov,
c) došlo k rozhodnutiu o zrušení Účastníka obchodovania a jeho právny nástupca nespĺňa
podmienky stanovené týmto predpisom, alebo
d) Účastník obchodovania podal žiadosť o svoje vylúčenie z Burzového obchodu.
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3. Vylúčenie z burzového obchodu znamená zánik oprávnenia na aktívne obchodovanie podľa Zmluvy
o účastníctve ku dňu vylúčenia stanovenému v rozhodnutí burzovej komory. Platnosť Zmluvy o
účastníctve vo všetkých ostatných častiach trvá až do splnenia všetkých záväzkov Účastníkom
obchodovania. Burzová komora v rozhodnutí určí, či vylúčením zaniká oprávnenie na aktívne
obchodovanie so všetkými alebo len s určitými Komoditami, a to v závislosti od dôvodu vylúčenia.

HLAVA II
ZMLUVNÉ DOHODY
Článok 12
Súvisiace služby
1. Burza poskytuje Účastníkovi obchodovania za podmienok stanovených Burzovými predpismi
nasledujúce súvisiace služby:
a) zabezpečenie uzatvárania Burzových obchodov s Komoditami, s ktorými má Účastník
obchodovania podľa Zmluvy oprávnenie obchodovať – zaistenie
uzatvorenia
transakcií
prostredníctvom Obchodného systému s pomocou burzového dohodcu,
b) umožnenie komunikačného napojenia Dodávateľa do Obchodného systému s cieľom
využívania služieb podľa predchádzajúceho písmena.
2. Burza je oprávnená poskytovať jednu alebo viacero Súvisiacich služieb prostredníctvom tretej
osoby, vždy však zodpovedá, ako keby Súvisiacu službu poskytovala sama.
Článok 13
Cenové podmienky poskytovania služieb a fakturácie
1. Burza poskytuje svoje služby za odplatu, ktorá je stanovená spolu s uvedením spôsobu úhrady a
splatností v Sadzobníku alebo v zmluvnej dohode.
2. Účastník obchodovania je povinný zaplatiť Burze odplatu podľa Sadzobníka.
Článok 14
Povinnosť na náhradu ujmy
1. Každá Zmluvná strana zodpovedá za ujmu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením svojej
povinnosti, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Účastník obchodovania berie na vedomie, že Obchodný systém nemusí byť úplne bez chýb a že
jeho fungovanie nemusí byť neprerušené a súhlasí s tým, že neumožnenie uzatvárania Burzových
obchodov alebo využívanie Súvisiacich služieb zo strany Burzy v dôsledku výskytu chýb alebo
prerušenia prevádzky Obchodného systému nie je porušením povinnosti Burzy. Avšak v prípade
vzniku takejto udalosti vyvinie Burza nevyhnutné úsilie na vykonanie nápravy v čo najkratšom čase.
3. Povinnosť na náhradu ujmy spôsobenej tretím osobám tým nie je dotknutá.
4. Okrem uistení, ktoré si Zmluvné strany poskytli v Zmluve o účastníctve, a tých, ktoré sú uvedené
v týchto pravidlách, nebude mať žiadna zo Zmluvných strán žiadne ďalšie práva a povinnosti
v súvislosti s akýmikoľvek skutočnosťami, ktoré vyjdú najavo a o ktorých neposkytla druhá Zmluvná
strana informácie pri rokovaní o Zmluve o účastníctve. Výnimkou budú prípady, keď daná Zmluvná
strana úmyselne uviedla druhú stranu do skutkového omylu vzhľadom na predmet Zmluvy o
účastníctve.
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Článok 15
Ostatné dohody
1. Akékoľvek informácie, oznámenia alebo správy, ktoré majú byť odovzdané jednou zo Zmluvných
strán druhej Zmluvnej strane, budú:
a) v prípade osobného odovzdania považované za riadne odovzdané v okamihu odovzdania druhej
Zmluvnej strane a
b) v prípade poslania doporučeným listom alebo faxom považované za riadne odovzdané dňom
doručenia druhej Zmluvnej strane alebo, v prípade pochybností o doručení, 2 dni po poslaní na
adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o účastníctve alebo na adresy oznámené druhou Zmluvnou
stranou.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na komunikáciu medzi Zmluvnými stranami v elektronickej podobe.
2. Burza v súvislosti s poskytovaním služieb Účastníkovi obchodovania spracováva osobné údaje
osôb, ktoré za Účastníka obchodovania vo vzťahu k Burze konajú. Špecifikácia typu
spracovávaných osobných údajov, povahy, času, cieľu a podmienok spracovania je uvedená
v prílohe č. 3 týchto pravidiel.
Článok 16
Ukončenie Zmluvy o účastníctve
1. Zmluva o účastníctve môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo Zmluvných strán s mesačnou
výpovednou lehotou, ktorej platnosť začína prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana je takto
oprávnená vypovedať Zmluvu o účastníctve i len v časti týkajúcej sa niektorej z Komodít, ku ktorej
sa viaže oprávnenie Účastníka obchodovania uzatvárať Burzové obchody.
2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán („odstupujúca strana“) je oprávnená odstúpiť od Zmluvy
o účastníctve v prípade, že druhá Zmluvná strana („porušujúca strana“) (i) opakovane poruší
niektorú z povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o účastníctve alebo Burzových predpisov alebo (ii) je
v omeškaní s úhradou akejkoľvek sumy podľa Zmluvy o účastníctve alebo Burzových predpisov v
čase dlhšom než 14 dní, alebo (iii) poruší povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy o účastníctve alebo
Burzových predpisov, keď toto porušenie nie je porušujúcou stranou odstránené ani do 14 dní od
prijatia písomnej výzvy odstupujúcej strany na nápravu. Odstúpenie od Zmluvy o účastníctve musí
byť vykonané písomne. Odstupujúca strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o účastníctve i len
v časti týkajúcej sa niektorej z Komodít, ku ktorej sa viaže oprávnenie Účastníka obchodovania
uzatvárať Burzové obchody a ktoré sa porušenia povinnosti týka.
3. Účinnosť Zmluvy o účastníctve sa končí tiež v prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán stratí
spôsobilosť byť Zmluvnou stranou Zmluvy o účastníctve v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
4. Účinnosť Zmluvy o účastníctve môže byť ukončená i vzájomnou dohodou zmluvných strán.
5. K zániku Zmluvy o účastníctve dochádza i v prípade zrušenia alebo stratenia oprávnenia byť
Účastníkom obchodovania, ku ktorému došlo v súlade s vyššie uvedenými všeobecne záväznými
predpismi, Štatútom, týmito pravidlami. Zmluva o účastníctve však zanikne len v časti týkajúcej sa
niektorej z Komodít, ak sa dôvod zrušenia či stratenia oprávnenia byť Účastníkom obchodovania
viaže iba na takú Komoditu.
6. Na vylúčenie pochybností platí, že ak Zmluvu o účastníctve uzatvorili Združení Odberatelia
prostredníctvom Spoločného zástupcu podpisom jedného zmluvného dokumentu, potom zánik
Zmluvy o účastníctve uzatvorenej jedným zo Združených Odberateľov nespôsobí automaticky zánik
Zmlúv o účastníctve uzatvorených ostatnými Združenými Odberateľmi.
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7. Zmluva o účastníctve sa riadi a bude vykladať v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.
8. Právo zúčastňovať sa na obchodoch na Trhu neprechádza automaticky na právnych nástupcov
Účastníka obchodovania, iba ak by právny nástupca Účastníka obchodovania preukázal, že v čase
prechodu práv a povinností spĺňa všetky podmienky na účasť na obchodovanie na Trhu.
9. Ak nevyplýva z dohôd Zmluvných strán inak, môže byť Zmluva o účastníctve menená alebo
dopĺňaná iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov.

ČASŤ 3 – PRAVIDLÁ OBCHODOVANIA
HLAVA III
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 17
Burzové zhromaždenie
1. Na burzovom zhromaždení sú oprávnení zúčastniť sa iba:
a) zakladatelia a členovia Burzy prijatí burzovou komorou,
b) Účastníci obchodovania a ostatné osoby, ktorým bola udelená vstupenka na Burzové
zhromaždenie,
c) burzoví dohodcovia,
d) zamestnanci Burzy pri výkone svojich pracovných povinností,
e) burzový komisár.
2. Burzové zhromaždenie prebieha neprezenčným spôsobom formou zapojenia sa do Obchodného
systému.
Článok 18
Burzoví dohodcovia
1. Postavenie burzových dohodcov, vznik a zánik ich funkcie je upravené predovšetkým Štatútom
Burzy.
2. Burzový dohodca je sprostredkovateľom Burzových obchodov a jeho činnosť je vykonávaná
prostredníctvom Obchodného systému.
3. Burzový dohodca je okrem povinností stanovených týmito pravidlami povinný predovšetkým:
a) dohliadať na obchodnú knihu, do ktorej sú chronologicky zaznamenávané Burzové obchody,
b) vydávať uzávierkový list zúčastneným
dohodnutých podmienok obchodu.

stranám

Burzových

obchodov

s uvedením

4. Burzový dohodca má právo odmietnuť sprostredkovanie takého obchodu, pri ktorom má dôvodné
podozrenie, že jeho účastník nepostupuje v súlade s právnymi predpismi alebo týmito pravidlami.
5. Burzový dohodca v rámci sprostredkovania Burzových obchodov predovšetkým:
a) môže vkladať údaje z Dopytov do Obchodného systému,
b) informuje Dodávateľov o Dopytoch,
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c) informuje Odberateľov a Dodávateľov o uzatvorenom Burzovom obchode.
6. Burzový dohodca je v odôvodnených prípadoch oprávnený na vloženie Ponuky za Dodávateľa do
Obchodného systému. Žiadosť o vloženie Ponuky burzovým dohodcom musí byť potvrdená
písomnou formou alebo e-mailom.
7. Burzovému dohodcovi za jeho činnosť na Trhu prináleží dohodné vo výške 0 eur. Burzová komora
môže v ojedinelých prípadoch so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy rozhodnúť inak.

HLAVA IV
OBCHODOVANIE
Článok 19
Spôsob obchodovania
1. Na Burze sa ako spôsob obchodovania používa aukcia založená na elektronickom spracovaní
Dopytov a Ponúk.
2. Účastník obchodovania uzatvára Burzové obchody výhradne prostredníctvom burzových dohodcov,
ktorí sú zamestnanci Burzy.
3. Aukcie sa môžu konať v akýkoľvek pracovný deň. Konkrétny termín konania aukcie určí generálny
sekretár na základe potrieb Účastníkov obchodovania.
4. Aukcie prebiehajú v Obchodnom systéme ako otvorené aukcie, t. j. všetky Ponuky Dodávateľov sú
počas celého trvania aukcie anonymne viditeľné pre ostatných Dodávateľov.
5. Účastník obchodovania zodpovedá za obsahovú správnosť a úplnosť ním podávaných Dopytov a
Ponúk a vykonáva kontrolu údajov a skutočností, na ktorých základe Ponuky/Dopyty podáva.
6. Účastník obchodovania sa pri obchodovaní na Trhu riadi burzovými pravidlami a poriadkami,
predovšetkým týmito pravidlami.
7. Poplatky za zriadenie práva prístupu na Trh a poplatky za obchodovanie upravuje Sadzobník.
Článok 20
Dopyty
1. Odberateľ vytvorí a odovzdá Burze Dopyt prostredníctvom Systému PARC. Po dohode Odberateľa
a Burzy je možné Dopyt vytvorený v Systéme PARC odovzdať Burze i iným spôsobom.
Na vytvorenie Dopytu v Systéme PARC môže Burza Odberateľovi na požiadanie poskytnúť
asistenciu.
2. Burzový dohodca zaradí Dopyt, ktorý spĺňa všetky náležitosti a ku ktorému sú pripojené predpísané
prílohy, do najbližšej možnej aukcie, ak neurčí Odberateľ v Dopyte inak. Dopyt Burzový dohodca
môže odmietnuť zaradiť do aukcie, ak Burza Dopyt nedostane najneskôr 8 pracovných dní pred
dátumom jej konania.
3. Ak vzniknú na strane Burzy pochybnosti o schopnosti Odberateľa plniť záväzky vyplývajúce z týchto
pravidiel, je Odberateľ povinný na žiadosť burzového dohodcu zložiť na účet Burzy peňažnú
zábezpeku vo výške stanovenej Burzou na zaistenie plnenia týchto záväzkov vrátane záväzkov
vyplývajúcich z porušenia povinností Odberateľa; ak tak nevykoná, je burzový dohodca oprávnený
Dopyt nezaradiť do aukcie. Zloženú peňažnú zábezpeku Burza vráti Odberateľovi do 20 dní po
uzatvorení Burzového obchodu. Burzový dohodca je oprávnený Dopyt nezaradiť do aukcie i z iných
závažných dôvodov.
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4. Odberateľ je oprávnený predložený Dopyt zmeniť najneskôr pred tým, než Burzový dohodca
informuje o Dopyte všetkých Dodávateľov. Po tejto lehote už Dopyt nie je možné zmeniť, ak nie je
ďalej stanovené inak.
5. Odberateľ je oprávnený predložený Dopyt odvolať najneskôr pred začatím aukcie. Po tejto lehote
už Dopyt nie je možné odvolať.
6. Predmetom jedného Dopytu môže byť podľa voľby Odberateľa buď jedno, alebo viac odberných
miest Odberateľa. Z jedného Dopytu môže vzísť len jeden Dodávateľ.
7. Odberateľ v rámci Dopytu určí, či majú Dodávatelia v Ponuke uviesť buď:
a) priamo jednotkovú cenu Komodity v eurách za 1 MWh, alebo
b) Pripočítací koeficient v eurách za 1 MWh, alebo
c) Násobiaci koeficient.
8. Odberateľ je povinný v rámci Dopytu stanoviť limitnú cenu. Ak Dopyt neobsahuje limitnú cenu,
stanoví ju podľa podmienok na trhu burzový dohodca. Ak žiadna z Ponúk neobsahuje cenu nižšiu
alebo rovnú limitnej cene, k uzatvoreniu Burzového obchodu nedôjde.
9. Ak Odberateľ požaduje vztiahnutie ceny Komodity k cene Referenčného kontraktu (t. j. ak má byť
cena vypočítaná použitím Koeficientu), použijú sa pravidlá uvedené v čl. 21 týchto pravidiel.
10. Ak v rámci jedného Dopytu dopytujú Komoditu Združení Odberatelia, identifikujú sa všetci títo
Odberatelia v Dopyte. Tento Dopyt je potom predmetom jednej aukcie, ktorej výsledkom je jedna
cena (Koeficient), ktorá je záväzná pre každého zo Združených Odberateľov.
11. Odberateľ v Dopyte uvedie predovšetkým zoznam všetkých odberných miest, pre ktoré dodanie
Komodity požaduje. Ak ide o Dopyt Združených Odberateľov, uvedú v Dopyte, ktoré odberné miesta
patria ktorému zo Združených Odberateľov.
12. Odberateľ v Dopyte ďalej stanoví predovšetkým:
a) či dopytuje výhradne iba Komoditu, alebo združenú dodávku Komodity (t. j. dodávku
Komodity, zabezpečenie distribúcie Komodity do odberného miesta Odberateľa vrátane
súvisiacich služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku),
b) termín plnenia dodávok Komodity (dodávkové obdobie),
c) očakávaný odber Komodity (odhad spotreby) pre jednotlivé odberné miesta za čas podľa
písm. b).
13. V prípade Dopytu na nákup Elektriny Odberateľ v Dopyte ďalej pri jednotlivých odberných miestach:
a) uvedie miesto pripojenia jednotlivých odberných miest do prenosovej sústavy alebo príslušnej
distribučnej sústavy (napríklad ZSD, SSD alebo VSD) s uvedením EIC kódu každého
z odberných miest,
b) uvedie kategóriu jednotlivých odberných miest, a to:
−

kategórie ZVN, VVN a VN – odberné miesta pripojené zo sietí zvlášť vysokého, veľmi
vysokého alebo vysokého napätia,

−

kategória NN – odberné miesta pripojené zo sietí nízkeho napätia,

c) pri odberných miestach kategórií ZVN, VVN a VN uvedie pri každom odbernom mieste
hodnotu požadovanej rezervovanej kapacity (typ: 12-mesačná, 3-mesačná alebo 1-mesačná)
vo výške maximálne na úrovni maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v zmluve o
pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy (minimálne na úrovni 20 % z maximálnej
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rezervovanej kapacity) a distribučnú sadzbu vzťahujúcu sa na jednotlivé odberné miesta
v zmysle cenníka jednotlivých prevádzkovateľov distribučných sústav,
d) pri odberných miestach kategórie NN uvedie distribučnú sadzbu vzťahujúcu sa na jednotlivé
odberné miesta v zmysle cenníka jednotlivých prevádzkovateľov distribučných sústav.
14. V prípade Dopytu na nákup Plynu Odberateľ v Dopyte ďalej: pri jednotlivých odberných miestach:
a) uvedie miesto pripojenia jednotlivých odberných miest do prepravnej siete alebo distribučnej
siete (SPP-D) s uvedením EIC/POD kódu každého z odberných miest,
b) uvedie kategóriu odberných miest, a to:
−

kategórie veľkoodber a strednoodber v zmysle cenníka prevádzkovateľa distribučnej
siete (súhrnne ďalej len ako „kategória veľkoodber“),

−

kategória maloodber v zmysle cenníka prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len ako
„kategória maloodber“),

c) uvedie distribučnú sadzbu vzťahujúcu sa na jednotlivé odberné miesta v zmysle cenníka
prevádzkovateľa distribučnej siete,
d) pri kategórii veľkoodber ďalej uvedie údaj o požadovanom dennom maximálnom množstve
plynu pre jednotlivé odberné miesta a rozdelí celkové očakávané množstvo dodávky Plynu
na jednotlivé odberné miesta a na jednotlivé kalendárne mesiace.
15. Odberateľ môže v Dopyte definovať požiadavky na mesačné alebo štvrťročné zálohové platby.
Odberateľ môže ďalej doplniť informácie o odberných miestach o ďalšie údaje prostredníctvom
odkazu na externé dokumenty (webové stránky atď.), pričom za právne záväzné sa považujú údaje
uvedené priamo v Dopyte. V prípade, že Odberateľ, ktorý dopytuje Elektrinu, má na odbernom
mieste inštalovaný inteligentný merací systém, v Dopyte môže uviesť požiadavku na dlhšiu než
mesačnú frekvenciu vyúčtovania dodávky Elektriny.
16. Odberateľ v Dopyte stanoví podmienky dodávok. Ak nestanoví Odberateľ v Dopyte inak, platia
obchodné podmienky uvedené v prílohe č. 1 (pre elektrinu) a prílohe č. 2 (pre plyn) týchto pravidiel
platné v okamihu odovzdania Dopytu Burze. V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými
v Dopyte a podmienkami v prílohách č. 1 a 2 týchto pravidiel má obsah Dopytu prednosť. Ak
Odberateľ v Dopyte odkazuje na technické dáta, ktoré nie sú priamou súčasťou Dopytu, potom
v prípade rozporu medzi technickými dátami uvedenými v Dopyte a technickými dátami v zdrojoch
mimo Dopytu má obsah Dopytu prednosť.
17. Odberateľ môže v rámci Dopytu, predovšetkým pre prípad, ak nebude Dodávateľ alebo jeho
Spriaznená osoba výrobcom dopytovanej Komodity ani účastníkom obchodovania na trhu EEX
s oprávnením obchodovať s príslušnými štandardizovanými futures kontraktmi, požadovať od
Dodávateľa bankovú záruku na zaistenie úplného a riadneho splnenia záväzkov Dodávateľa voči
Odberateľovi vyplývajúcich z burzového obchodu alebo z porušenia povinností dohodnutých v rámci
burzového obchodu, predovšetkým porušenia povinnosti dodať elektrinu/plyn Odberateľovi.
Namiesto bankovej záruky môže Odberateľ požadovať inú garanciu, napr. listinný dokument, z
ktorého bude vyplývať neodvolateľný záväzok inej osoby, ktorá je účastníkom obchodovania na trhu
EEX s oprávnením obchodovať s príslušnými štandardizovanými futures kontraktmi, dodať
Odberateľovi elektrinu/plyn za dohodnutých podmienok namiesto Dodávateľa v prípade, že si
Dodávateľ nesplní svoju povinnosť.
18. V prípade, že Odberateľ nehodlá využiť Komoditu výlučne na účely vlastnej spotreby alebo spotreby
s ním Združených Odberateľov, je povinný túto skutočnosť uviesť v Dopyte.
19. Na predpoklady na účasť Dodávateľa v aukcii stanoveným Odberateľom v Dopyte sa neprihliada,
ak nevyplýva z týchto pravidiel alebo z dohody medzi Burzou a Odberateľom inak.
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Článok 21
Pravidlá fixácie a postupný nákup
1. Ustanovenia tohto článku pravidiel sa použijú, ak požaduje Odberateľ vztiahnutie ceny Komodity
k cene Referenčného kontraktu (postupný nákup).
2. Odberateľ špecifikuje v Dopyte jeden alebo viacero Referenčných kontraktov, ku ktorým má byť
cena Komodity fixovaná, a to označením používaným príslušnou obchodnou platformou
prevádzkovanou v rámci skupiny EEX. Na fixáciu možno použiť iba mesačné, štvrťročné alebo
ročné Referenčné kontrakty.
3. Odberateľ v Dopyte stanoví, či sa pre celé dodacie obdobie použije jeden Referenčný kontrakt,
alebo či sa dodacie obdobie rozdelí na čiastkové dodacie obdobia s tým, že pre každé čiastkové
dodacie obdobie sa použije iný Referenčný kontrakt.
4. Odberateľ ďalej v Dopyte stanoví, či bude fixovať cenu Komodity pre celé dodacie obdobie (jednotná
cena pre celé dodacie obdobie), alebo pre každé čiastkové dodacie obdobie zvlášť (pre každé
čiastkové dodacie obdobie samostatná cena).
5. Odberateľ môže fixáciu ceny Komodity v dodacom období alebo v čiastkovom dodacom období
rozložiť do viacerých fixačných krokov. Odberateľ určí počet jednotlivých krokov fixácie v Dopyte.
Ak je dodacie obdobie rozdelené na čiastkové dodacie obdobia, určí Odberateľ v Dopyte počet
jednotlivých krokov fixácie pre každé čiastkové dodacie obdobie. Ak neurčí Odberateľ inak, je objem
Komodity pripadajúci na každý krok fixácie zhodný.
6. Odberateľ rozhoduje o okamihu, ku ktorému má byť cena Komodity fixovaná (ďalej „okamih
fixácie“). Okamihom fixácie môže byť konkrétny čas (ďalej „čas fixácie“) alebo konkrétny deň (ďalej
„deň fixácie“). Ak je fixácia rozložená do viacerých fixačných krokov, stanoví Odberateľ okamih
fixácie pre každý z fixačných krokov.
7. Odberateľ môže buď stanoviť okamih fixácie vopred v Dopyte, alebo vykoná fixáciu ceny Komodity
dodatočne.
8. Fixáciu ceny môže Odberateľ podľa vlastnej voľby vykonanej v Dopyte vykonať voči:
a) aktuálnej najnižšej predajnej cene príslušného Referenčného kontraktu ponúkanej na trhu
skupiny EEX v čase fixácie; túto fixáciu je možné vykonávať iba v Obchodné dni od 9.00 do
15.00 hod., alebo
b) zatváracej cene príslušného Referenčného kontraktu na trhu skupiny EEX platnej v deň
fixácie; túto fixáciu je možné vykonať iba od 9.00 do 15.00 hod. dňa fixácie, alebo
c) aritmetickému priemeru zatváracích cien príslušného Referenčného kontraktu na trhu skupiny
EEX, dosiahnutých vo všetkých Obchodných dňoch obdobia definovaného Odberateľom
v Dopyte, alebo
d) inej cene, priemeru cien alebo kombinácii cien Referenčných kontraktov podľa špecifikácie
v Dopyte.
9. Dodatočná fixácia sa vykonáva online prostredníctvom Systému PARC, ak nestanoví Odberateľ
v Dopyte inak. Odberateľ a Dodávateľ súhlasia s pravidlami a podmienkami uvedenými v Manuáli
pre fixácie, ktorý je aktuálny v okamihu fixácie. Burza aktuálny Manuál pre fixácie sprístupňuje
účastníkom obchodovania v Systéme PARC alebo iným vhodným spôsobom. Účastníci
obchodovania berú na vedomie, že časť Systému PARC slúžiaca na vykonávanie fixácií (ďalej tiež
„Fixátor“) nemusí byť úplne bez chýb a jej fungovanie nemusí byť neprerušené. Burza nenesie
zodpovednosť za nemožnosť fixácie či chybu fixácie v dôsledku výskytu chýb alebo prerušenia
prevádzky Fixátora, avšak v prípade vzniku takej udalosti vyvinie Burza nevyhnutné úsilie na
vykonanie nápravy v čo najkratšom čase. V prípadoch, keď Burze vznikne povinnosť na náhradu
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škody v súvislosti s prevádzkou Fixátora Burzou či používaním Fixátora Odberateľom, Burza
obmedzuje výšku takej náhrady škody (predovšetkým škody spôsobenej chybne vykonanou fixáciou
alebo nevykonaním fixácie) na sumu 200 eur ročne. V prípade nedostupnosti či nefunkčnosti
Systému PARC možno dodatočnú fixáciu vykonať telefonicky. Telefonickú fixáciu potvrdí Dodávateľ
Odberateľovi písomne.
10. Odberateľ môže vykonať viacero krokov fixácie naraz. Odberateľ môže stanoviť v Dopyte
maximálny počet fixačných krokov, ktoré je možné vykonať naraz v jednom dni.
11. Dodatočná fixácia musí byť vykonaná Odberateľom najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca,
v ktorom dôjde k ukončeniu obchodovania Referenčného kontraktu na príslušnej platforme
prevádzkovanej v rámci skupiny EEX (ďalej tiež „Najneskorší deň fixácie“). Ak nevykoná
Odberateľ fixáciu v tejto lehote, použije sa zatváracia cena Referenčného kontraktu dosiahnutá 15.
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu obchodovania Referenčného kontraktu na
príslušnej platforme prevádzkovanej v rámci skupiny EEX alebo, ak taká cena neexistuje, zatváracia
cena Referenčného kontraktu dosiahnutá v najbližší predchádzajúci deň, keď sa Referenčný
kontrakt obchodoval na príslušnej platforme prevádzkovanej v rámci skupiny EEX.
12. Ak stanoví Odberateľ v Dopyte maximálny počet krokov fixácie, ktoré je možné vykonať v jednom
dni, potom platí, že ak bude v určitý Obchodný deň, v čase ukončenia burzového obchodovania na
príslušnom trhu skupiny EEX, kde sa Referenčný kontrakt obchoduje, Odberateľovi zostávať viacero
krokov fixácie, než je počet fixačných krokov realizovateľných do Najneskoršieho dňa fixácie,
vykoná sa automaticky fixácia za zatváraciu cenu Referenčného kontraktu dosiahnutú v tento
Obchodný deň. Táto automatická fixácia sa vykoná v takom počte fixačných krokov, aby po
vykonanej automatickej fixácii zostali Odberateľovi fixačné kroky v počte, ktorý bude rovný súčinu
maximálneho počtu fixačných krokov, ktoré je možné vykonať v jednom dni, a počtu zostávajúcich
Obchodných dní, v ktorých možno fixáciu vykonať. (Napr.: Odberateľovi bude dva Obchodné dni
pred Najneskorším dňom fixácie (ktorý je tiež Obchodným dňom) zostávať 13 krokov fixácie
s fixáciou za aktuálnu cenu s denným limitom 5 krokov. Odberateľ tento deň nevykoná žiadny
fixačný krok. Tento deň sa preto vykoná automatická fixácia za zatváraciu cenu Referenčného
kontraktu pre 3 kroky. Ďalší Obchodný deň vykoná Odberateľ fixáciu za aktuálnu cenu len pre 4
kroky. Tento deň preto prebehne automatická fixácia za zatváraciu cenu Referenčného kontraktu
pre 1 krok. Nasledujúci Obchodný deň (t. j. v Najneskorší deň fixácie) Odberateľ nevykoná žiadny
fixačný krok, preto prebehne posledná automatická fixácia za zatváraciu cenu Referenčného
kontraktu pre 5 krokov.)
13. Žiadny z okamihov fixácie nesmie byť:
a) stanovený na dátum neskorší než 15. deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde
k ukončeniu obchodovania Referenčného kontraktu na príslušnej platforme prevádzkovanej
v rámci skupiny EEX,
b) stanovený na skorší čas, než je okamih vykonania fixácie Odberateľom.
14. Odberateľ je povinný v Dopyte v medziach týchto pravidiel definovať spôsob a podmienky fixácie
ceny Referenčného kontraktu. Odberateľ je oprávnený zvoliť niektorý zo spôsobov a podmienok
fixácie prednastavených v Systéme PARC.
15. Na vylúčenie pochybností platí, že k dohodnutiu nákupu Komodity dochádza už v rámci aukcie a
jednotlivé kroky fixácie majú význam iba pre ceny Komodity vzťahujúce sa na cenu Referenčného
kontraktu.
16. Ak nie je stanovené v Dopyte inak, je:
a) výslednou jednotkovou cenou dodávky Komodity na dodacie obdobie (čiastkové dodacie
obdobie) aritmetický priemer cien všetkých krokov fixácie vzťahujúcich sa na dané dodacie
obdobie (čiastkové dodacie obdobie),
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b) cenou jednotlivého kroku fixácie vzťahujúceho sa na dané dodacie obdobie (čiastkové
dodacie obdobie):
(i)

v prípade použitia Pripočítacieho koeficientu súčet Pripočítacieho koeficientu a
ceny Referenčného kontraktu, voči ktorému je cena Komodity zafixovaná pre
daný krok fixácie podľa čl. 21 ods. 8 týchto pravidiel,

(ii)

v prípade použitia Násobiaceho koeficientu súčin Násobiaceho koeficientu a
ceny Referenčného kontraktu, voči ktorému je cena Komodity zafixovaná pre
daný krok fixácie podľa čl. 21 ods. 8 týchto pravidiel.

Článok 22
Ponuky
1. Burzový dohodca spravidla najneskôr 4 pracovné dni pred konaním aukcie informuje o Dopyte
všetkých Dodávateľov a vyzve ich na predloženie Ponúk. Všetky otázky týkajúce sa Dopytu a
požiadavky na jeho spresnenie či doplnenie musia byť adresované priamo Burze. Burza informuje o
takej otázke či požiadavke Odberateľa bez zbytočného odkladu. Spresnenie či doplnenie Dopytu zo
strany Odberateľa Burza oznámi bez zbytočného odkladu všetkým Dodávateľom. Spresnenie či
doplnenie Dopytu oznámené Dodávateľom Burzou najneskôr pred spustením aukcie tvorí
neoddeliteľnú súčasť Dopytu.
2. Dodávateľ, ktorý chce na základe Dopytu uskutočniť Burzový obchod, sa zúčastní na aukcii
vyhlásenej Burzou. Dodávateľ sa zúčastní na aukcii tak, že vloží Ponuku do Obchodného systému.
3. Ponuky, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami alebo Dopytom, budú z aukcie burzovým dohodcom
vyradené. Burzový dohodca má právo vyradiť Ponuku z aukcie i z iných závažných dôvodov.
4. Dodávateľ nie je oprávnený už predloženú Ponuku v Obchodnom systéme odvolať alebo ju zmeniť
inak než znížením ponúkanej jednotkovej ceny Komodity alebo Koeficientu.
5. Vkladanie a zmena Ponúk je možná najneskôr do okamihu ukončenia aukcie.
6. Dodávateľ v Ponuke uvedie ponúkanú jednotkovú cenu Komodity, Pripočítací koeficient alebo
Násobiaci koeficient podľa požiadaviek Dopytu. Jednotkovú cenu Komodity a Pripočítací koeficient
je v Ponuke možné uvádzať ako číslo najviac s dvomi desatinnými miestami a Násobiaci koeficient
ako číslo najviac s tromi desatinnými miestami.
7. Ak dopytuje Odberateľ Komoditu pre viacero odberných miest s rôznymi parametrami odberu
(charakter odberu vymedzený odberovým diagramom, kategórie odberných miest, distribučná
sadzba či tarifné pásma), je výsledná jednotková cena Komodity váženým priemerom jednotkových
cien Komodity pre takto vymedzené skupiny odberných miest. Odberateľ môže v Dopyte uviesť
spôsob rekalkulácie váženého priemeru formou indexov pre jednotlivé skupiny, prostredníctvom
ktorých bude výsledná cena dosiahnutá v aukcii rozpočítaná. Dodávateľ je povinný Odberateľovi aj
každému zo Združených Odberateľov písomne oznámiť jednotkovú cenu Komodity zvlášť pre každú
takú skupinu, sadzbu či tarifné pásmo, ak nevyplývajú tieto údaje z Dopytu. Pri oznámení týchto
cien Dodávateľ rešpektuje celkovú priemernú cenu uvedenú v Ponuke, očakávanú spotrebu
deklarovanú Odberateľom v Dopyte a indexy pre rekalkuláciu ceny (ak boli určené Odberateľom)
s tým, že jednotkové ceny Komodity pre jednotlivé kategórie sa môžu navzájom líšiť len s ohľadom
na zaokrúhlenie konečných cien na 2 desatinné miesta.
8. Každý Dodávateľ, ktorý uzatvorí Burzový obchod s Komoditou, s výnimkou Dodávateľa podľa č. 7
ods. 5 písm. c) týchto pravidiel, ktorý uzavrie Burzový obchod s Elektrinou, je povinný uskutočniť na
príslušnej platforme prevádzkovanej v rámci skupiny EEX alebo mimo tejto platformy nákup
Komodity alebo zodpovedajúceho futures kontraktu v objeme zodpovedajúcom aspoň 70 %
očakávanej celkovej spotreby uvedenej v Dopyte (ďalej len „Cieľový objem“). Predmetom nákupu
musí byť kontrakt, ktorého predmetom je Komodita rovnakého druhu (t. j. Elektrina alebo Plyn)
21

Burzový predpis – koncoví odberatelia (SR)

dodávaná v rovnakom dodacom období alebo jeho časti ako Komodita v prípade Burzového
obchodu s tým, že miesto dodania sa nemusí zhodovať, s výnimkou fyzického nákupu Komodity
mimo platformy skupiny EEX, keď nie je možné zaistiť dopravu nakúpenej Komodity na území
Slovenska. Ak sa nezhoduje miesto dodania Komodity podľa podmienok Burzového obchodu s
miestom dodania súvisiaceho fyzického nákupu Komodity mimo platformy skupiny EEX, je
Dodávateľ povinný získať tiež prenosovú kapacitu k doprave Komodity na území Slovenska.
Dodávateľ je povinný uskutočniť nákup Cieľového objemu Komodity najneskôr 15 dní pred
začiatkom dodacieho obdobia, pričom však súčasne platí, že:
−

nákup v celkovom objeme zodpovedajúcom aspoň 50 % očakávanej celkovej spotreby
uvedenej v Dopyte je povinný Dodávateľ uskutočniť už pred uzatvorením Burzového obchodu
alebo do 30 dní po uzatvorení Burzového obchodu a

−

ak je konečná cena Komodity vzťahujúca sa na cenu Referenčného kontraktu, môže
Dodávateľ namiesto postupu podľa písm. a) tohto odseku použiť tento postup:
(i) Ak nie je fixácia rozložená do viacerých fixačných krokov, uskutoční Dodávateľ nákup
v celkovom objeme zodpovedajúcom aspoň 50 % očakávanej celkovej spotreby
uvedenej v Dopyte až po vykonaní fixácie ceny, avšak najneskôr do 30 dní po okamihu
fixácie.
(ii) Ak je fixácia rozložená do viacerých fixačných krokov, uskutoční Dodávateľ nákup tak,
aby najneskôr do 30 dní po vykonaní jednotlivého fixačného kroku nakúpil danú Komoditu
v objeme dosahujúcom minimálne 50 % objemu daného fixačného kroku.

Jedným nákupom je možné pokryť viac Burzových obchodov. Dodávateľ môže splniť povinnosť
podľa tohto odseku i tak, že zaistí na príslušnej platforme prevádzkovanej v rámci skupiny EEX
nákup zo strany iného dodávateľa, ktorý je jeho Spriaznenou osobou. Povinnosť Dodávateľa podľa
tohto odseku sa však nevzťahuje na prvých 12 500 MWh objemu Komodít, zobchodovaného
Dodávateľom na Trhu pre príslušné ročné dodacie obdobie. Nákup Komodity alebo
zodpovedajúceho futures kontraktu mimo platformy skupiny EEX preukazuje Dodávateľ Burze
predložením dokumentu potvrdzujúceho uskutočnenie nákupu (napr. konfirmácie obchodu) a v
prípade, že predmetom takého nákupu bola fyzická dodávka Komodity s miestom dodania mimo
územia Slovenska, rovnako predložením dokladu o získaní prenosovej kapacity na dopravu
Komodity na území Slovenska.
9. Dodávateľ, ktorý poruší povinnosť podľa predchádzajúceho odseku, môže byť Burzou dočasne
alebo trvalo vylúčený z účasti na budúcich aukciách na Trhu vo vzťahu ku všetkým alebo len
k dotknutým Komoditám.
10. Ustanovenie ods. 8 a 9 tohto článku pravidiel sa však nevzťahuje na Dodávateľom uzavreté Burzové
obchody, kde cena Komodity je odvodená od spotovej ceny Komodity vzniknutej obchodovaním na
organizovanom trhu.
11. Dodávateľ je povinný oznámiť Burze každý Odberateľom zvolený okamih fixácie, ak sa už
nenachádza v Dopyte. Túto povinnosť splní vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o okamihu
fixácie dozvedel. Na žiadosť Burzy je Dodávateľ povinný zvolenie príslušných okamihov fixácie
Odberateľom Burze preukázať. Povinnosť Dodávateľa uvedená v tomto odseku sa neuplatní
v prípade, ak Odberateľ vykonáva fixáciu ceny Komodity prostredníctvom Systému PARC.
Článok 23
Spárovanie Dopytu a Ponuky
1. Základný čas trvania každej aukcie je 10 minút. Po uplynutí základného času pokračuje aukcia
s tým, že sa skončí náhodne počas nasledujúcich 2 minút. Okamih náhodného skončenia
aukcie je určený počítačovou aplikáciou použitím funkcie randomizácie.
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2. V rámci aukcie dochádza k uzatvoreniu Burzového obchodu spárovaním Dopytu s najlepšou
Ponukou a jeho potvrdením Burzovým dohodcom prostredníctvom Obchodného systému.
Najlepšou ponukou sa rozumie Ponuka s najnižšou konečnou cenou v prípade uvedenom v čl.
20 ods. 7 písm. a) týchto pravidiel alebo Ponuka s najnižším Pripočítacím koeficientom
v prípade uvedenom v čl. 20 ods. 7 písm. b) týchto pravidiel, alebo Ponuka s najnižším
Násobiacim koeficientom v prípade uvedenom v čl. 20 ods. 7 písm. c) týchto pravidiel. Ak
obsahuje viac Ponúk rovnakú najnižšiu cenu či Koeficient, považuje sa za najlepšiu Ponuku
Ponuka predložená Burze najskôr.
3. O uzatvorenom Burzovom obchode burzový dohodca informuje strany uzatvoreného
Burzového obchodu. Vykoná tak vystavením závierkového listu, ktorý odovzdá stranám
Burzového obchodu. Závierkový list môže burzový dohodca odovzdať stranám Burzového
obchodu i prostredníctvom Obchodného systému. Sprístupnením závierkového listu
v Obchodnom systéme stranám Burzového obchodu je závierkový list odovzdaný. Burzový
dohodca súčasne uzatvorený Burzový obchod, bez identifikácie protistrán, zverejní na
webových stránkach Burzy.
4. Uzatvorením Burzového obchodu vzniká povinnosť Dodávateľa, ktorý je jeho stranou, dodať
Odberateľovi, resp. každému zo Združených Odberateľov, Komoditu podľa spárovaného
Dopytu a Ponuky a podmienok dodania.
5. Uzatvorením Burzového obchodu vzniká povinnosť Odberateľovi, resp. každému zo
Združených Odberateľov, odobrať Komoditu podľa spárovaného Dopytu a Ponuky a podmienok
dodania a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu.
6. Burza má právo uverejniť výsledky aukcie na svojich webových stránkach. Burza uverejní
predovšetkým očakávanú spotrebu deklarovanú v Dopyte a výslednú cenu Burzového obchodu.
Identifikačné údaje Odberateľa však uverejní Burza iba vtedy, ak s tým súhlasí Odberateľ.
Identifikačné údaje Združených Odberateľov uverejní Burza iba v prípade, ak s tým súhlasí ich
Spoločný zástupca.

HLAVA V
MONITORING A DOHĽAD
Článok 24
Operatívny monitoring trhu
Operatívny monitoring trhu (ďalej len „monitoring“) je neoddeliteľnou súčasťou regulačného systému
Burzy. Cieľom monitoringu je ochrana záujmov Účastníkov obchodovania priebežným dohľadom nad
podmienkami a pravidlami obchodovania na Burze. Monitoring je orientovaný predovšetkým na oblasť
prevencie.
Článok 25
Formy monitoringu
Formy monitoringu sú:
a) dohľad nad obchodovaním,
b) analytická kontrola obchodov Účastníkov obchodovania.
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Článok 26
Dohľad nad obchodovaním
1.

Dohľadom nad obchodovaním sa rozumie sústavná činnosť počas obchodovania zameraná
predovšetkým na:
a) plnenie stanovených podmienok na uzatváranie obchodov na Burze a zisťovanie odchýlok od
týchto postupov v reálnom čase,
b) prijímanie opatrení na odstránenie zistených odchýlok.

2. Dohľad nad obchodovaním vykonávajú oprávnení zamestnanci Burzy.
Článok 27
Analytická kontrola obchodov
1. Analytickou kontrolou obchodov sa rozumie:
a) priebežná činnosť zameraná na vyhľadávanie obchodov a konaní, pri ktorých by mohlo
dochádzať k porušovaniu burzových pravidiel (ďalej len „vybrané obchody a konania“),
b) zhromažďovanie základných údajov nevyhnutných na overenie dodržiavania povinností
osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody,
c) prešetrenie vybraných obchodov a konaní,
d) prešetrenie dodržovania burzových pravidiel osobami oprávnenými uzatvárať burzové
obchody,
e) prešetrenie podnetov vyplývajúcich z činnosti Burzy pri dohľade nad obchodovaním a iné.
2. Analytickú kontrolu obchodov vykonávajú oprávnení zamestnanci Burzy.

HLAVA VI
VYROVNANIE OBCHODOV
Článok 28
Vyrovnanie Burzových obchodov
1. Vyrovnanie Burzových obchodov si zaisťujú Účastníci obchodovania.

HLAVA VII
KÓTOVANIE CIEN OBCHODOVANÝCH PRODUKTOV
Článok 29
Určovanie cenových kotácií
1. Burzová komora stanovuje kurz Komodít na základe údajov od burzového dohodcu a od členov Burzy
o dosahovaných cenách (cenové kotácie) prostredníctvom automatického výpočtového systému.
2. Kurz i cenové kotácie budú definované a vypočítané v súlade s metodikou určovania cenových
kotácií, ktorá je prílohou č. 4 týchto pravidiel.
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ČASŤ 4 PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 30
Zodpovednosť a povinnosti Burzy
1. Burza nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú Účastníkom obchodovania alebo tretím
osobám v dôsledku porušenia týchto pravidiel zo strany iného Účastníka obchodovania.
2. Burza je povinná umožniť Účastníkovi obchodovania uzatváranie Burzových obchodov a využívanie
Súvisiacich služieb v zmysle a za podmienok stanovených v týchto pravidlách.
3. Burza zodpovedá za správnosť a včasnosť vykonania príkazov (Dopytov, Ponúk) podaných
Účastníkom obchodovania v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách.
Článok 31
Zmeny pravidiel
1. Zmeny týchto pravidiel schvaľuje burzová komora Burzy.
2. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť od dátumu stanoveného burzovou komorou burzy.
3. Aktuálne znenie týchto pravidiel je uverejňované i na internetových stránkach Burzy.
Článok 32
Účinnosť pravidiel
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 15. 11. 2022.
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PRÍLOHA 1 BURZOVÝCH PRAVIDIEL PRE KOMODITNÝ TRH PRE KONCOVÝCH
ODBERATEĽOV (SR)
PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY
Článok I
Predmet obchodných podmienok a pojmy
1.

Tieto podmienky dodávky elektriny upravujú vzájomné právne vzťahy pri dodávke elektriny
a združenej dodávke elektriny vyplývajúcej z uzavretého Burzového obchodu.

2.

Pokiaľ nevyplýva niečo iné z týchto podmienok alebo ich kontextu, pojmy použité v tejto prílohe
majú význam im priradený v Burzových pravidlách pre trh s komoditami pre koncových
Odberateľov (SR) vydaných spoločnosťou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (ďalej
len „PXE“). Ostatné pojmy majú význam uvedený v príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisoch, najmä v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZE“) a vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (ďalej len „Úrad“) č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.

3.

Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Článok II
Základné ustanovenia

1.

Uzavretím Burzového obchodu dochádza k uzavretiu zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy
o združenej dodávke elektriny (ďalej spoločne ako „Zmluva“) medzi Dodávateľom, ktorý je stranou
Burzového obchodu (ďalej len „Dodávateľ“) a Odberateľom, ktorý je stranou Burzového obchodu
(ďalej len „Odberateľ“) (Dodávateľ a Odberateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) za
podmienok vyplývajúcich z Objednávky Odberateľa a za dohodnutú cenu.

2.

Z Objednávky Odberateľa vyplýva, či sa medzi Dodávateľom a Odberateľom uzaviera zmluva
o dodávke elektriny (§ 26 ods. 1 ZE) alebo zmluva o združenej dodávke elektriny (§ 26 ods. 9 ZE),
ktorej predmetom je okrem dodávky elektriny aj zabezpečenie distribúcie elektriny do odberného
miesta Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Pokiaľ sa
v zmysle Objednávky uzaviera zmluva o dodávke elektriny, Dodávateľ preberá zodpovednosť za
odchýlku Odberateľa.

3.

Rozhodným právom pre Zmluvu je právo Slovenskej republiky. Zmluva sa ďalej riadi ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.

Odberateľ a Dodávateľ sú odo dňa uzavretia Burzového obchodu povinní poskytnúť si potrebnú
súčinnosť smerujúcu k vykonaniu zmeny dodávateľa elektriny u príslušného prevádzkovateľa
sústavy a sú tiež povinní zdržať sa právnych a iných úkonov, ktorých účelom alebo následkom
bude nevykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo zmarenie procesu zmeny dodávateľa
elektriny (napríklad vo forme dodatočného odvolávania alebo rušenia výpovede alebo inej formy
ukončenia zmluvy s doterajším dodávateľom alebo vo forme stornovania požiadavky na zmenu
dodávateľa elektriny, či iného predčasného ukončenia procesu zmeny dodávateľa elektriny).

5.

Dodávateľ je povinný zaplatiť Odberateľovi v prípade, že včas nezaháji dodávku elektriny alebo
kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k prerušeniu dodávky elektriny v rozpore s právnymi
predpismi, zmluvnú pokutu vo výške:
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6.

a)

2 000,- EUR za každé odberné miesto kategórie vysokého napätia alebo veľmi vysokého
napätia, do ktorého dodávka elektriny nebola zahájená alebo bola bez predchádzajúceho
upozornenia v lehote podľa platných právnych predpisov prerušená a

b)

100,- EUR za každé odberné miesto kategórie nízkeho napätia, do ktorého dodávka nebola
zahájená alebo bola bez predchádzajúceho upozornenia v lehote podľa platných právnych
predpisov prerušená.

Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi v prípade, že kedykoľvek počas trvania Zmluvy, aj
napriek predchádzajúcej výzve Dodávateľa, neumožní dodávku elektriny do niektorého
z odberných miest uvedených v Objednávke, a to z dôvodu na strane Odberateľa, zmluvnú pokutu
vo výške
a)

2 000,- EUR za každé odberné miesto kategórie vysokého napätia alebo veľmi vysokého
napätia, do ktorého dodávka elektriny nebola umožnená a

b)

100,- EUR za každé odberné miesto kategórie nízkeho napätia, do ktorého dodávka elektriny
nebola umožnená.

7.

Ustanovenia Zmluvy vrátane týchto podmienok týkajúce sa zmluvných pokút nevylučujú
oprávnenie Dodávateľa požadovať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená v dôsledku porušenia
povinnosti Odberateľa zabezpečenej zmluvnou pokutou, ako ani právo Dodávateľa odstúpiť od
Zmluvy, ak mu takéto právo vyplýva z osobitného zákona, alebo zo Zmluvy. Výška požadovanej
náhrady škody však nesmie presiahnuť rozdiel medzi výškou skutočnej škody a výškou
požadovanej zmluvnej pokuty.

8.

Ak ani do dvoch mesiacov odo dňa dohodnutého zahájenia dodávky nedôjde vo vzťahu
k príslušnému odbernému miestu Odberateľa k zmene dodávateľa elektriny, a to z dôvodov na
strane niektorej zo Zmluvných strán, potom bude druhá Zmluvná strana oprávnená Zmluvu
jednostranne ukončiť odstúpením od nej. Toto právo však možno využiť najneskôr do vykonania
zmeny dodávateľa elektriny.

Článok III
Cena za dodávku elektriny, cena za združenú dodávku elektriny a platobné podmienky
1.

V prípade, že sa prostredníctvom Burzového obchodu uzavrela medzi Zmluvnými stranami zmluva
o dodávke elektriny, Odberateľ je povinný platiť Dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu vyplývajúcu
z Ponuky Dodávateľa (ďalej len „Cena elektriny“). Súčasťou Ceny elektriny je aj odplata za
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prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Cena elektriny podľa prvej vety tohto odseku 1 sa v Ponuke
Dodávateľa uvádza bez dane z pridanej hodnoty a bez započítania spotrebnej dane z elektriny.
2.

V prípade, že sa prostredníctvom Burzového obchodu uzavrela medzi Zmluvnými stranami zmluva
o združenej dodávke elektriny, Odberateľ je povinný platiť Dodávateľovi cenu za združenú dodávku
elektriny (ďalej len „Cena za združenú dodávku“) pozostávajúcu z nasledovných zložiek:
(a)

Cena elektriny (tzn. cena za dodanú elektrinu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
v zmysle Ponuky Dodávateľa); uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez započítania
spotrebnej dane z elektriny;

(b)

cena za distribúciu a súvisiace služby zabezpečované v rámci združenej dodávky elektriny
na základe Zmluvy (najmä služby distribúcie elektriny), pričom táto zložka zodpovedá cene,
za ktorú tieto služby obstaráva Dodávateľ u príslušného prevádzkovateľa sústavy (ako
hodnoty rozhodujúce pre určenie príslušnej tarifnej skupiny sa použijú hodnoty vyplývajúce
z Objednávky Odberateľa); v súčasnosti vyplývajú ceny týchto služieb z cenových
rozhodnutí Úradu schválených pre príslušných prevádzkovateľov sústavy;

(c)

ostatné regulované platby vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
(napríklad odvod do Národného jadrového fondu) alebo príslušných rozhodnutí Úradu
(najmä poplatky súvisiace s prevádzkovaním sústavy, t.j. platba za systémové služby a
platba za prevádzkovanie systému), ako aj poplatky verejnoprávneho charakteru
uplatňované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Cena za združenú dodávku a všetky jej zložky musia vždy zodpovedať platnej cenovej regulácii,
ak sa na ňu uplatňuje. Cena za združenú dodávku sa uplatňuje pre každé odberné miesto osobitne.

4.

Bez ohľadu na výše uvedené, v prípade tzv. postupného nákupu (kdy je Cena elektriny viazaná na
cenu referenčného kontraktu), sa určí Cena elektriny na základe Odberateľom definovaných fixácii
so zohľadnením koeficientu podľa Ponuky Dodávateľa, a to v súlade s pravidlami uvedenými v
Objednávke Odberateľa a Burzových pravidlách PXE pre trh s komoditami pre koncových
odberateľov (SR) platných ku dňu uzatvorenia Burzového obchodu.

5.

Cena elektriny sa stanovuje ako jednotková cena za dodávky elektriny a je dohodnutá ako
nemenná pre celé obdobie dodávky. Ak však Odberateľ v Objednávke určí, že bude fixovať cenu
elektriny pre každé čiastkové dodávkové obdobie zvlášť, je jednotková cena elektriny stanovená
pre každé čiastkové dodávkové obdobie samostatne.

6.

Dodávateľ má voči Odberateľovi právo na náhradu účelne vynaložených hotových výdavkov, ktoré
mu vznikli tým, že z povinnosti podľa Zmluvy, všeobecne záväzného právneho predpisu alebo
predpisu príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo zavinením Odberateľa, na jeho podnet alebo
v jeho záujme uskutočnil úkony voči príslušnému prevádzkovateľovi sústavy, pokiaľ
prevádzkovateľ sústavy takéto úkony spoplatňuje. Úhrada ceny alebo náhrada hotových výdavkov
podľa predchádzajúcej vety tohto odseku 6 sa voči Odberateľovi uplatňuje osobitnou faktúrou.

7.

Dodávateľ fakturuje odber elektriny podľa údajov zistených prevádzkovateľom sústavy prednostne
na základe odpočtu určeného meradla alebo podľa typového diagramu odberu v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy. To však
neplatí vo vzťahu k fakturácii poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy, ktorú Dodávateľ
uskutočňuje na základe údajov poskytnutých mu zúčtovateľom odchýlok (OKTE, a.s.) v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov a prevádzkového poriadku zúčtovateľa odchýlok. Pokiaľ
však dodávateľovi elektriny nie sú včas sprístupnené údaje od zúčtovateľa odchýlok, môže
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poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy fakturovať aj na základe údajov podľa prvej vety tohto
odseku. Ak sa však neskôr poskytnuté údaje zo strany zúčtovateľa odchýlok líšia od údajov podľa
prvej vety tohto odseku, Dodávateľ je povinný takýto rozdiel voči Odberateľovi bezodkladne
zúčtovať; na tieto účely sa primerane použijú ustanovenia nasledujúcich odsekov 14 a 15. Dodané
a odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických
jednotkách. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými
predpismi vrátane označenia banky a čísla účtu, na ktorý má byť platba pripísaná a informácie
o skladbe Ceny za združenú dodávku podľa príslušných ustanovení ZE. Faktúru možno
vyhotovovať aj v elektronickej podobe, ktorá plnohodnotne nahradí listinnú podobu faktúry.
8.

Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie dodávky elektriny alebo
združenej dodávky elektriny, a to v závislosti od frekvencie odpočtov vykonávaných
prevádzkovateľom sústavy. V prípade, že je odberné miesto vybavené inteligentným meracím
systémom a z Objednávky Odberateľa nevyplýva požiadavka na dlhšiu frekvenciu vyúčtovania,
vyúčtovanie sa vykonáva na mesačnej báze. Dodávateľ vykonáva vyúčtovanie formou vyúčtovacej
faktúry za príslušné odberné miesto Odberateľa elektriny, pre ktoré je Zmluva uzavretá (ďalej len
„Vyúčtovacia faktúra“).

9.

Pokiaľ z Objednávky Odberateľa nevyplýva inak, v priebehu fakturačného obdobia v zmysle
odseku 8 bude Odberateľ platiť Dodávateľovi pravidelné preddavkové platby, a to na základe
doručených preddavkových faktúr alebo v súlade s rozpisom preddavkových platieb, ktorý sa určí
postupom podľa nasledujúceho odseku 10 (ďalej len „Rozpis preddavkov“). Pokiaľ sa v zmluve
nedohodlo inak, preddavkové platby sú splatné v 14. deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platia.
Všetky dohodnuté preddavkové platby v príslušnom období budú zohľadnené vo Vyúčtovacej
faktúre, ktorú Dodávateľ vystaví a zašle Odberateľovi bezodkladne po skončení fakturačného
obdobia. V prípade, ak došlo k ukončeniu Zmluvy a k zmene dodávateľa elektriny, Dodávateľ
uskutoční konečné vyúčtovanie platieb za časť fakturačného obdobia a Vyúčtovaciu faktúru zašle
najneskôr do štyroch týždňov po vykonaní zmeny dodávateľa elektriny; táto lehota sa predlžuje
o primeraný čas v prípade, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy a/alebo zúčtovateľ odchýlok
nesprístupnil Dodávateľovi včas údaje potrebné k vystaveniu Vyúčtovacej faktúry.

10. Preddavkovú faktúru možno nahradiť Rozpisom preddavkov, ktorý musí obsahovať náležitosti
daňového dokladu, najmä vyjadrenú daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň. V takomto prípade
Dodávateľ nevystavuje preddavkové faktúry a Odberateľ je z vlastnej iniciatívy povinný uhrádzať
preddavkové platby v súlade s Rozpisom preddavkov. Rozpis preddavkov tvorí prílohu Zmluvy
alebo jeho návrh zasiela Dodávateľ Odberateľovi bez zbytočného odkladu po uzavretí Burzového
obchodu, pričom Dodávateľ musí preddavkové platby navrhnúť tak, aby zohľadňovali Cenu
elektriny, ak sa uzavrela zmluva o dodávke elektriny alebo Cenu združenej dodávky, ak sa uzavrela
zmluva o združenej dodávke elektriny a spotrebu elektriny, ktorú mal Odberateľ
v predchádzajúcom období, alebo ktorú plánuje dosiahnuť v nadchádzajúcom období.
11. Pokiaľ z Objednávky Odberateľa alebo Rozpisu preddavkov nevyplýva inak, výška každej
preddavkovej platby bude zodpovedať sume 100 % predpokladanej úhrady Ceny elektriny alebo
Ceny za združenú dodávku v mesiaci, za ktorý sa preddavkové platby uhrádzajú. Ak sa však
uplatňuje ročné fakturačné obdobie, výška každej mesačnej preddavkovej platby zodpovedá sume
100 % predpokladanej úhrady Ceny elektriny alebo Ceny za združenú dodávku v mesiaci, za ktorý
sa preddavkové platby uhrádzajú (tzn. 1/12 predpokladaných ročných platieb). V prípade, ak
z Objednávky Odberateľa vyplýva požiadavka na štvrťročné preddavky, výška každej štvrťročnej
preddavkovej platby zodpovedá sume 100 % predpokladanej úhrady Ceny elektriny alebo Ceny za
združenú dodávku v štvrťroku, za ktorý sa preddavkové platby uhrádzajú (tzn. 1/4 predpokladaných
ročných platieb). Spôsobom podľa predchádzajúcich viet tohto odseku sa určí aj výška
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preddavkových platieb v prípade, ak sa preddavky uhrádzajú na základe preddavkovej faktúry
vystavovanej Dodávateľom.
12. Odberateľ je oprávnený odmietnuť návrh Rozpisu preddavkov, ktorý mu bol doručený
Dodávateľom, a to v lehote siedmich dní od doručenia, avšak len v prípade, ak tento návrh
nezodpovedá zásadám určovania preddavkových platieb vyplývajúcim z predchádzajúceho
odseku 11. Márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Odberateľ Rozpis preddavkov
akceptoval. Akceptovaný Rozpis preddavkov sa stáva prílohou Zmluvy. Pokiaľ v priebehu
fakturačného obdobia dôjde k zmene v plánovanom odbere elektriny, priradeniu ďalších alebo
vyradeniu doterajších odberných miest, k zmene Ceny elektriny alebo Ceny združenej dodávky,
výšku preddavkových platieb možno upraviť postupom primerane podľa odseku 11 a
predchádzajúcich viet tohto odseku 12, a to aj v priebehu prebiehajúceho fakturačného obdobia.
Predchádzajúce vety tohto odseku 12 sa nepoužijú v prípade, ak je Rozpis preddavkov dohodnutý
ako príloha k Zmluve.
13. Po zistení skutočného odberu elektriny za príslušné fakturačné obdobie vypočíta Dodávateľ rozdiel
medzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu elektriny a súčtom prijatých
preddavkových platieb za celé obdobie od začiatku fakturačného obdobia do dňa odpočtu
skutočného odberu elektriny. Tento rozdiel bude fakturovaný Odberateľovi vo Vyúčtovacej faktúre
vystavenej za príslušné odberné miesto Odberateľa v Cene elektriny (ak sa uzavrela zmluva
o dodávke elektriny) alebo Cene za združenú dodávku (ak sa uzavrela zmluva o združenej
dodávke elektriny) platných pre príslušné fakturačné obdobie dodávky elektriny alebo združenej
dodávky. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť Odberateľovi Vyúčtovaciu faktúru do 10 dní odo dňa
skončenia fakturačného obdobia, nie však skôr ako 10 dní odo dňa, v ktorý mu budú zo strany
prevádzkovateľa sústavy a/alebo zúčtovateľa odchýlok poskytnuté potrebné údaje v zmysle
odseku 7.
14. Preplatok z Vyúčtovacej faktúry uhradí Dodávateľ Odberateľovi v lehote splatnosti Vyúčtovacej
faktúry. Lehota splatnosti Vyúčtovacej faktúry je v zásade 14 dní od jej vystavenia, prípadne v iný
neskorší deň uvedený vo faktúre.
15. Dodávateľ vráti preplatok z Vyúčtovacej faktúry Odberateľovi bankovým prevodom na bankový
účet Odberateľa.
16. V bankovom styku sa používajú variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre.
17. Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na
účet oprávneného. Ak pripadne deň splatnosti akejkoľvek faktúry na deň pracovného voľna alebo
na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.
18. Ak Odberateľ neuhradí Dodávateľovi preddavkovú platbu alebo platbu z Vyúčtovacej faktúry do
dňa splatnosti, Dodávateľ Odberateľa na tento stav upozorní a určí mu nový termín splatnosti, ktorý
však nesmie byť kratší ako 10 dní od doručenia upozornenia o neuhradení záväzku. V písomnom
upozornení poučí Dodávateľ Odberateľa o možnosti prerušenia dodávky elektriny, ak si Odberateľ
nesplní záväzok ani v takejto dodatočnej lehote. V prípade nezaplatenia ani v takejto dodatočnej
lehote je Dodávateľ oprávnený na náklady Odberateľa prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy
obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta až do zaplatenia dlžnej sumy.
19. Pre prípad omeškania s úhradou ktorejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky (peňažného dlhu)
podľa Zmluvy je Zmluvná strana, ktorá je dlžníkom povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane
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(veriteľovi) úrok z omeškania. Výška úroku z omeškania zodpovedá výške zákonného úroku
z omeškania.
Článok IV
Podmienky dodávky elektriny
1.

Odberateľ nie je povinný odobrať presné predpokladané množstvo elektriny uvedené v Objednávke
(príp. určené inak v súlade s týmito podmienkami). Ak Odberateľ odoberie v kalendárnom mesiaci
elektrinu v hladine vysokého napätia (ďalej len „VN“) alebo veľmi vysokého napätia (ďalej len
„VVN“) do určitého odberného miesta v množstve, ktoré sa od predpokladanej spotreby viažucej
sa k tomuto odbernému miestu a k danému kalendárnemu mesiacu neodchyľuje viac než o 10 %
(ďalej len „Tolerancia“), nemá táto skutočnosť vplyv na dohodnutú jednotkovú cenu hradenú za
dodávku elektriny v danom kalendárnom mesiaci do takého odberného miesta a nie je ani
predmetom žiadneho poplatku nebo sankčnej platby zo strany Dodávateľa.

2.

Ak je však Odberateľom v určitom odbernom mieste kategórie VN alebo VVN v niektorom
kalendárnom mesiaci Tolerancia prekročená a ďalej nie je stanovené inak, platia nasledujúce
ustanovenia:
a)

V prípade, že Odberateľ odoberie na danom odbernom mieste viac elektriny ako je jeho
predpokladaná spotreba a súčasne prekročí Toleranciu, Dodávateľ dodá Odberateľovi
elektrinu do tohto odberného miesta v rozsahu prekračujúcom Toleranciu za priemernú
spotovú cenu na Dennom trhu s elektrinou organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. (ďalej
len „Denný trh OKTE“), dosiahnutú v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola Tolerancia
prekročená (napr. ak je pre jún 2022 stanovená predpokladaná spotreba Elektriny
v odbernom mieste v hodnote 100 MWh a skutočná spotreba v tomto mesiaci dosiahne 120
MWh, zaplatí Odberateľ Dodávateľovi za 110 MWh dohodnutú cenu a za 10 MWh priemernú
spotovú cenu dosiahnutú v júni 2022).

b)

V prípade, že Odberateľ odoberie na danom odbernom mieste menej elektriny ako je jeho
predpokladaná spotreba a súčasne prekročí Toleranciu, Odberateľ uhradí Dodávateľovi
kompenzáciu za neodobratú elektrinu vo výške násobku
(i)

objemu neodobratej elektriny nad rámec Tolerancie v MWh a

(ii)

kladného rozdielu medzi dohodnutou jednotkovou cenou elektriny v EUR/MWh platnou
pre kalendárny mesiac, v ktorom bola Tolerancia prekročená, a priemernou spotovou
cenou elektriny na Dennom trhu OKTE v EUR/MWh dosiahnutou v tom istom
kalendárnom mesiaci (napr. ak pre jún 2022 platí predpokladaná spotreba elektriny
v odbernom mieste 100 MWh, skutočná spotreba 70 MWh, dohodnutá cena elektriny
150 EUR/MWh a priemerná spotová cena pre tento mesiac 120 EUR/MWh, potom
Odberateľ zaplatí Dodávateľovi za mesiac jún 2022 za 70 MWh elektriny dohodnutú
cenu a ďalej za neodobratú elektrinu v objeme 20 MWh kompenzáciu vo výške 20 MWh
x (150 – 120) EUR/MWh = 600 EUR). Pre vylúčenie pochybností platí, že kompenzácia
za neodobratú elektrinu Dodávateľovi prináleží len vtedy, ak bude pre daný kalendárny
mesiac priemerná spotová cena elektriny na Dennom trhu OKTE nižšia ako dohodnutá
jednotková cena elektriny.
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3.

Priemernou spotovou cenou elektriny sa rozumie aritmetický priemer všetkých spotových cien
elektriny2 dosiahnutých na Dennom trhu OKTE v priebehu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
Tolerancia vyhodnocuje. Pre vylúčenie pochybností platí, že spotové ceny elektriny sa
neprepočítavajú v závislosti na pridelenú distribučnú sadzbu.

4.

Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Odberateľovi žiadne náklady vynaložené v súvislosti
s prekročením Tolerancie.

5.

Pre vylúčenie pochybností platí, že pri odberných miestach kategórie nízkeho napätia sa
Tolerancia nevyhodnocuje a odchýlka skutočnej spotreby od predpokladanej spotreby nie je
predmetom žiadneho poplatku alebo sankčnej platby zo strany Dodávateľa.

6.

Odberateľ je oprávnený znížiť alebo zvýšiť počet odberných miest, do ktorých je elektrina dodávaná
len so súhlasom Dodávateľa, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Dodávateľ zaháji dodávku elektriny
do nového odberného miesta od okamihu dohodnutého medzi Zmluvnými stranami. Pre dodávku
elektriny do nového odberného miesta platia podmienky dohodnuté v Zmluve, ak sa Zmluvné
strany nedohodnú inak. V prípadoch zrušenia/odobratia odberného miesta Odberateľa z dôvodu
prevodu vlastníckeho práva k odbernému miestu, odstránenia odberného miesta, demolácie alebo
zničenia živelnou pohromou, je Odberateľ oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s Dodávateľom k
danému odbernému miestu ku dňu požadovanému Odberateľom v oznámení Dodávateľovi o
zrušení/odobratí odberného miesta, a to bez nároku Dodávateľa na finančnú kompenzáciu.
Oznámenie o zrušení/odobratí odberného miesta musí byť doručené Dodávateľovi tak, aby bolo
možné zrušiť registráciu/vykonať prepis odberného miesta v súlade s právnymi predpismi.

7.

Predpokladaná spotreba elektriny pre každé odberné miesto je uvedená v Objednávke. V prípade
zvýšenia počtu odberných miest v priebehu kalendárneho roka, určí sa predpokladaná spotreba
pre nové odberné miesto dohodou Odberateľa s Dodávateľom; pokiaľ nedôjde k dohode najneskôr
udelením súhlasu Dodávateľa s pridaním tohto odberného miesta, určí sa predpokladaná spotreba
podľa skutočnej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku so zohľadnením doby, počas
ktorej bude v danom kalendárnom roku trvať dodávka do nového odberného miesta. Pokiaľ dôjde
v priebehu kalendárneho mesiaca/roka k zníženiu počtu odberných miest, zníži sa predpokladaná
ročná/mesačná spotreba u odoberaného/rušeného odberného miesta pomerne podľa počtu dní
trvania dodávky do tohto odberného miesta v danom kalendárnom roku/mesiaci a celkového počtu
dní v danom kalendárnom roku/mesiaci.

8.

Pre vylúčenie pochybností platí, že súčasťou vyhodnotenia Tolerancie je aj skutočná a
predpokladaná spotreba pri nových nebo zrušených/odobratých odberných miestach kategórie VN
alebo VVN a že predmetom vyhodnotenia Tolerancie pri týchto odberných miestach je len skutočná
a predpokladaná spotreba v dobe dodávky od Dodávateľa.

9.

Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny cez deliace miesto zo sústavy príslušného
prevádzkovateľa sústavy do odberného miesta Odberateľa.

Článok V
Podmienky zabezpečenia distribúcie elektriny

V dobe schválenia týchto Podmienok sú spotovou cenou ceny hodinových kontraktov obchodovaných na Dennom
trhu OKTE, zverejňovaných na adrese https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledkydt/
2
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1.

V rámci združenej dodávky elektriny zabezpečuje Dodávateľ pre Odberateľa tiež distribúciu
elektriny do odberného miesta Odberateľa. Distribúciu a súvisiace služby zabezpečuje Dodávateľ
vo vlastnom mene na základe osobitnej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom sústavy.
Článok VI
Ďalšie povinnosti Dodávateľa a Odberateľa

1.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje najmä:
(a)

zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dodávku a distribúciu elektriny Odberateľovi formou
opakovaných dodávok elektriny za podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto
podmienkach,

(b)

poskytovať Odberateľovi informácie týkajúce sa Ceny za združenú dodávku, podmienok
združenej dodávky elektriny a štruktúry Ceny za združenú dodávku elektriny, a to
v preddavkovej faktúre alebo vo Vyúčtovacej faktúre alebo v sprievodných dokumentoch
zasielaných Odberateľovi spolu s faktúrou,

(c)

poskytovať Odberateľovi informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických
zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej Dodávateľom na účel jej dodávky
odberateľom elektriny v súlade so zverejneným energetickým mixom dodávky elektriny,
pričom pri poskytovaní týchto informácií zohľadní aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v
iných členských štátoch a v tretích štátoch,

(d)

uhradiť Odberateľovi kompenzáciu za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s
dodávkou súvisiacich služieb, spôsobom, vo výške a za podmienok uvedených v
štandardoch kvality v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú
štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny; uhradenie
kompenzačnej platby nie je podmienené predchádzajúcim podaním žiadosti o jej vyplatenie.

Odberateľ sa zaväzuje:
(a)

poskytnúť potrebné údaje, ktoré je Dodávateľ povinný poskytovať o Odberateľoch
prevádzkovateľovi sústavy, Úradu a ďalším účastníkom trhu s elektrinou,

(b)

informovať Dodávateľa o zmene údajov uvedených v Zmluve, a to do piatich pracovných dní
od ich zmeny,

(c)

na základe žiadosti preukázať Dodávateľovi po uzavretí Burzového obchodu užívacie právo
k nehnuteľnosti alebo inému odbernému elektrickému zariadeniu, do ktorého sa bude
uskutočňovať združená dodávka elektriny, prípadne preukázať súhlas vlastníka
nehnuteľnosti alebo odberného elektrického zariadenia s jej užívaním,

(d)

preukázať počas trvania Zmluvy na výzvu Dodávateľa elektriny do 30 dní od doručenia výzvy
trvanie užívacieho práva k nehnuteľnosti alebo inému odbernému elektrickému zariadeniu
alebo trvajúci súhlas vlastníka podľa predchádzajúceho písm. (c) najmä v prípade, ak
vlastník trvanie tohto práva alebo súhlasu pred Dodávateľom spochybní,

(e)

udržiavať odberné elektrické zariadenie vo vyhovujúcom technickom stave.
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Článok VII
Dodávka a meranie elektriny
1.

Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevádzkovateľ sústavy určeným meradlom na
odbernom mieste.

2.

Montáž alebo výmenu určeného meradla zabezpečuje prevádzkovateľ sústavy po splnení
stanovených technických podmienok na meranie elektriny. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie
určeného meradla a ovládacích zariadení určuje prevádzkovateľ sústavy.

3.

Odberateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi sústavy alebo poverenej osobe montáž určeného
meradla a nevyhnutný prístup k určenému meradlu s cieľom prevádzkovej kontroly, údržby,
odpočtu alebo demontáže a zároveň je povinný umožniť prevádzkovateľovi sústavy kontrolu
odberného elektrického zariadenia odberného miesta Odberateľa.

4.

V prípade poruchy určeného meradla alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobuje nemožnosť odpočtu
množstva elektriny meraného určeným meradlom sa určí spotreba pomocou náhradného určeného
meradla alebo dohodou medzi prevádzkovateľom sústavy a užívateľom sústavy. Ak k dohode
nedôjde, určí sa odber elektriny
(a)

výpočtom množstva elektriny podľa priemeru množstva elektriny nameraného za posledné
porovnateľné obdobie, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov prebehol bez nežiaducich
vplyvov, a teda meradlo meralo správne,

(b)

podľa spotreby rovnakého obdobia predchádzajúceho roka, s prihliadnutím na prípadné
zmeny v počte a príkone spotrebičov, alebo

(c)

podľa porovnateľnej spotreby v budúcom období.

5.

Prevádzkovateľ sústavy je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný písomne
informovať Odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla najmenej 15 dní vopred;
to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného
meradla. Prevádzkovateľ sústavy pri výmene určeného meradla je povinný informovať Odberateľa
o stave odobratého množstva elektriny, a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred
výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa Odberateľ nezúčastní výmeny
určeného meradla, je prevádzkovateľ sústavy povinný písomne informovať Odberateľa o výmene,
stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť
demontované určené meradlo minimálne najmenej 60 dní z dôvodu umožnenia kontroly stavu
určeného meradla Odberateľom.

6.

Dôvodom výmeny určeného meradla môže byť najmä
(a)
(b)
(c)
(d)

7.

výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,
výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,
výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle, alebo
výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie upravené
prevádzkovým poriadkom a technickými podmienkami príslušného prevádzkovateľa sústavy.
Článok VIII
Obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny
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1.

Dodávateľ je oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o obmedzenie alebo
prerušenie distribúcie elektriny do príslušného odberného miesta Odberateľa v prípade, ak
Odberateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo zo Zmluvy (vrátane týchto podmienok) podstatným spôsobom. Z iných dôvodov možno
distribúciu elektriny do odberného miesta Odberateľa obmedziť alebo prerušiť len v súlade
s ustanoveniami ZE, a to najmä v prípade existencie neoprávneného odberu elektriny.

2.

Pre vylúčenie pochybností platí, že za podstatné porušenie Zmluvy (porušenie Zmluvy podstatným
spôsobom) sa okrem prípadov výslovne uvedených v týchto obchodných podmienkach považuje
aj akékoľvek iné porušenie alebo nedodržanie povinností Odberateľa vyplývajúcich zo všeobecne
záväzného právneho predpisu a/alebo Zmluvy (vrátane týchto podmienok), ktoré zakladá právo
Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy, alebo ktoré sa opakuje alebo trvá aj po 10 dňoch od doručenia
predchádzajúceho písomného upozornenia Dodávateľa.

3.

Náklady súvisiace s prerušením alebo obmedzením distribúcie elektriny z dôvodu na strane
Odberateľa znáša tento Odberateľ v celom rozsahu. Uvedené platí aj o nákladoch opätovného
obnovenia distribúcie elektriny po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení distribúcie
z dôvodov na strane Odberateľa. Pri oprávnenom prerušení alebo obmedzení distribúcie elektriny
nevzniká Odberateľovi právo na náhradu škody, vrátane ušlého zisku.

4.

Po odstránení dôvodu oprávneného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie z dôvodov na strane
Odberateľa je Dodávateľ povinný bez meškania, najneskôr však v nasledujúci deň, požiadať
príslušného prevádzkovateľa sústavy o opätovné obnovenie distribúcie elektriny do príslušného
odberného miesta Odberateľa.

5.

V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny je prevádzkovateľ
sústavy (v súlade so ZE) povinný oznámiť Dodávateľovi 15 dní vopred začiatok obmedzenia,
skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny. Dodávateľ bez zbytočného odkladu
po doručení oznámenia zo strany prevádzkovateľa sústavy o uvedenej skutočnosti informuje
Odberateľa, a to písomne alebo v elektronickej podobe na adresu alebo e-mailovú adresu
Odberateľa.
Článok IX
Neoprávnený odber a náhrada škody

1.

Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny
(a)

bez uzavretej zmluvy
(i)

o pripojení k sústave,

(ii)

o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny,

(iii) zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku (to neplatí
v prípade uzavretej zmluvy o združenej dodávke elektriny), alebo
(iv) o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do
distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
(b)

bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu
Odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
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2.

(c)

meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej
manipulácii alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom
sústavy,

(d)

ak Odberateľ zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve
prevádzkovateľa sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe
žiadosti Dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto
odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď Odberateľ zabránil prerušeniu distribúcie
elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie elektriny,

(e)

ak Odberateľ nedodržal obmedzenia určené Dodávateľom alebo prevádzkovateľom sústavy.

Odberateľ je povinný nahradiť škodu spôsobenú neoprávneným odberom elektriny a náklady s tým
súvisiace osobe, ktorej škoda vznikla. Pri prvom neoprávnenom odbere elektriny Odberateľa
meraný meradlom umiestnenom na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo porušené
zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, sa výška škody spôsobená neoprávneným odberom
elektriny určí ako cena neoprávnene odobratého množstva elektriny určeného pomocou typového
diagramu dodávky. Pri ďalšom neoprávnenom odbere sa výška škody spôsobená neoprávneným
odberom elektriny určí podľa osobitného predpisu (vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 292/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným
odberom elektriny).
Článok X
Dodávateľ poslednej inštancie

1.

Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom Dodávateľ stratil
spôsobilosť dodávať elektrinu a dodávateľovi elektriny poslednej inštancie bola táto skutočnosť
oznámená.

2.

Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ uhradí dodávateľovi elektriny
poslednej inštancie cenu za dodávku elektriny podľa cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre
dodávateľa elektriny poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže ukončiť skôr
v prípade, že Odberateľ uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom elektriny, ktorým môže byť aj
dodávateľ elektriny poslednej inštancie.

3.

Ak Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom elektriny, zmluva zaniká dňom, keď
Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

4.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty zmluvy
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo bezprostredne po tom, ako sa dozvie,
že Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, oznámi Odberateľovi
(a)

deň, od ktorého sa začína dodávka elektriny dodávateľom elektriny poslednej inštancie,

(b)

dôvod začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny poslednej inštancie,

(c)

zánik Zmluvy, ak Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávky elektriny,

(d)

dobu trvania dodávky elektriny dodávateľom elektriny poslednej inštancie,
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(e)

poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku elektriny dodávateľovi elektriny poslednej
inštancie.
Článok XI
Reklamačné konanie

1.

Reklamácia je písomné podanie Odberateľa adresované Dodávateľovi, ktorým sa Odberateľ
domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav trvá
v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Odberateľ požaduje od Dodávateľa nápravu alebo náhradu
za nekvalitné zabezpečenie dodávky a distribúcie elektriny do odberného miesta Odberateľa.
Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

2.

Odberateľ môže reklamáciu uplatniť
(a)
(b)
(c)

3.

písomne u Dodávateľa na jeho korešpondenčnej adrese,
elektronicky na určenej e-mailovej adrese Dodávateľa, alebo
osobne na kontaktných miestach Dodávateľa, pričom o podaní reklamácie musí byť
vyhotovený záznam.

Podanie, ktorým Odberateľ uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať
(a)
identifikáciu Odberateľa, a to jeho
(i)

meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,

(ii)

údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri a údaj o osobe oprávnenej konať v mene
Odberateľa podávajúceho reklamáciu,

(iii) trvalé bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo, vrátane identifikačného čísla,
(iv) zákaznícke číslo, resp. číslo Zmluvy,

4.

(b)

popis vady, ktorej sa reklamácia týka s odôvodnením reklamácie a spoločne s prípadnou
dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,

(c)

identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,

(d)

identifikačné údaje reklamovanej faktúry spolu s variabilným symbolom, ktorej sa reklamácia
týka,

(e)

podpis Odberateľa elektriny alebo osoby oprávnenej konať za Odberateľa, ak nejde
o reklamáciu podanú prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti podľa predchádzajúceho odseku 3 a Dodávateľ nie je
schopný jednoznačne identifikovať Odberateľa alebo predmet reklamácie, je povinný vyzvať osobu
podávajúcu reklamáciu na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie
byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Lehoty na vybavenie reklamácie v tomto prípade
neplynú. Ak Odberateľ reklamáciu nedoplní, bude sa reklamácia bez ďalšieho považovať za
neoprávnenú. Ak Odberateľ reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o
dobu, kým Odberateľ poskytne potrebné informácie. Ak doručená reklamácia neobsahuje ani údaje
umožňujúce identifikovať Odberateľa a jeho adresu na doručovanie a Dodávateľ nepozná žiadnu
inú adresu, na ktorej by Odberateľa mohol zastihnúť, podanie Odberateľa sa bude považovať za
neoprávnené.
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5.

Ak Odberateľ počas riešenia reklamácie oznámi Dodávateľovi nové skutočnosti, tieto novo
uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.

6.

Reklamácia adresovaná na meno zamestnanca Dodávateľa sa považuje za reklamáciu podanú
Dodávateľovi.

7.

Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, ktoré sú
predmetom reklamácie.

8.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia, ktorý sa spravuje ustanoveniami
týchto podmienok o doručovaní.

9.

Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá Odberateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ doručí potvrdenie o uplatnení
reklamácie Odberateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Odberateľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.

10. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30
dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis (vyhláška Úradu č. 236/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny)
neustanovuje inak.
11. Dodávateľ elektriny vydá a doručí preukázateľným spôsobom Odberateľovi písomný doklad o
vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
12. Podanie reklamácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť preddavkových alebo
vyúčtovacích platieb a nepozastavuje ani iné práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúcich zo
Zmluvy.
13. Reklamáciou nie je písomná žiadosť odberateľa elektriny o opravu formálnych náležitostí faktúry
(napr. nesprávnej poštovej adresy, ktorú Odberateľ spôsobil nedostatočnou súčinnosťou) a žiadosť
o preskúšanie meradla.
Článok XII
Alternatívne riešenie sporov
1.

Odberateľ je oprávnený predložiť Úradu na alternatívne riešenie spor s Dodávateľom, ak sa
ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a Odberateľ nesúhlasí s výsledkom
reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

2.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa doručí na adresu Úradu: Bajkalská 27, P. O.
BOX 12, 820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@urso.gov.sk.

3.

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje
(a)
(b)
(c)

meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno a elektronickú alebo poštovú adresu
Odberateľa,
názov a sídlo Dodávateľa,
predmet sporu,
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(d)
(e)

odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
návrh riešenia sporu.

4.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží Odberateľ bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

5.

Dodávateľ a Odberateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a
ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor
rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60
dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

6.

Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzatvorením písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe
strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie
mimosúdneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty Úrad oznámi účastníkom
sporového konania.
Článok XIII
Trvanie Zmluvy a spôsob jej ukončenia

1.

Doba trvania Zmluvy sa odvíja od obsahu Objednávky Odberateľa. Zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom uzavretia Burzového obchodu s výnimkou tých zmluvných podmienok, ktoré sa
podľa ich povahy môžu uplatňovať až odo dňa vykonania zmeny dodávateľa elektriny u príslušného
prevádzkovateľa sústavy. Termínom začatia dodávky elektriny podľa Zmluvy je deň vykonania
zmeny dodávateľa elektriny.

2.

Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť platnú a účinnú Zmluvu vzájomnou písomnou dohodou
alebo jednostranne niektorým zo spôsobov uvedeným v nasledujúcich odsekoch tohto článku
alebo vyplývajúcich z príslušných kogentných ustanovení zákona.

3.

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak bol na majetok
druhej Zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo povolená reštrukturalizácia.

4.

Odberateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

5.

(a)

Dodávateľ opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie alebo prerušenie distribúcie
elektriny Odberateľovi, alebo

(b)

Dodávateľ bude voči Odberateľovi v omeškaní so zaplatením peňažnej pohľadávky
vyplývajúcej zo Zmluvy a dlžnú pohľadávku neuhradí ani do 30 dní od doručenia
predchádzajúcej písomnej výzvy Odberateľa.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak
(a)

Odberateľ bude voči nemu v omeškaní s úhradou akejkoľvek peňažnej pohľadávky
vyplývajúcej zo Zmluvy (vrátane preddavkových platieb) a dlžnú pohľadávku neuhradí ani
do 30 dní od doručenia predchádzajúcej písomnej výzvy dodávateľa elektriny, alebo

(b)

je Odberateľovi z dôvodu porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu alebo Zmluvy
alebo neoprávneného odberu elektriny alebo z iného dôvodu na strane Odberateľa
prerušená alebo obmedzená distribúcia elektriny, a to po dobu dlhšiu ako 30 dní, alebo
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(c)

dôjde k zmene osoby vlastníka nehnuteľnosti alebo iného odberného elektrického zariadenia
zásobovaného elektrinou z odberného miesta, do ktorého dodáva elektrinu Dodávateľ, a ak
o to nový vlastník takejto nehnuteľnosti alebo odberného elektrického zariadenia Dodávateľa
požiada, alebo

(d)

dôjde k zmene osoby užívateľa nehnuteľnosti alebo iného odberného elektrického
zariadenia (napríklad nájomcu alebo vypožičiavateľa) zásobovaného elektrinou z odberného
miesta, do ktorého dodáva elektrinu Dodávateľ, ak o to nový užívateľ takejto nehnuteľnosti
alebo odberného elektrického zariadenia Dodávateľa požiada a vlastník nehnuteľnosti alebo
odberného elektrického zariadenia s tým súhlasí, alebo

(e)

dôjde k odňatiu súhlasu vlastníka nehnuteľnosti alebo iného odberného elektrického
zariadenia s dodávkou elektriny odberného miesta, v ktorom je k sústave pripojená iná
osoba ako vlastník nehnuteľnosti alebo odberného elektrického zariadenia zásobovaného
elektrinou z tohto odberného miesta, alebo

(f)

Odberateľ má v rozpore so Zmluvou uzavretú s iným dodávateľom elektriny zmluvu, ktorej
predmetom je dodávka elektriny alebo združená dodávka do odberného miesta, do ktorého
zabezpečuje dodávku elektriny Dodávateľ.

6.

Odstúpenie od Zmluvy sa uskutočňuje písomnou formou. Nadobúda účinnosť dňom, v ktorý je
oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane alebo neskorším dňom
uvedeným v takomto doručenom písomnom oznámení. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si
plnenia, ktoré si do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy poskytli; vyúčtovanie dodávky elektriny
zabezpečovanej do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy a úhradu prípadných preplatkov
a nedoplatkov z Vyúčtovacej faktúry sa uskutoční primerane postupom, ktorý sa použije pri zmene
dodávateľa elektriny.

7.

Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy bol riadne ukončený
proces zmeny dodávateľa elektriny.
Článok XIV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Akákoľvek písomnosť, ktorá má byť podľa Zmluvy doručená medzi Zmluvnými stranami, môže byť
druhej Zmluvnej strane doručená aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov:
(a)

osobným doručením, alebo doručením prostredníctvom kuriéra, pričom v takomto prípade
sa bude písomnosť považovať za doručenú dňom jej odovzdania adresátovi,

(b)

doručením prostredníctvom pošty, pričom v tomto prípade sa bude písomnosť považovať za
doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo v deň, v ktorý pošta vráti odosielateľovi
zásielku ako nedoručiteľnú alebo neprevzatú v odbernej lehote, a to aj v prípade, keď sa
adresát o jej obsahu nedozvedel,

(c)

elektronickou poštou (e-mailom) na adresu elektronickej pošty adresáta uvedenú
v Objednávke Odberateľa a Ponuke Dodávateľa, pričom v tomto prípade sa bude písomnosť
považovať za doručenú v deň obdržania spätného elektronického potvrdenia o úspešnom
doručení z adresy elektronickej pošty adresáta, ak je takáto spätná elektronická správa
prijatá v pracovný deň do 15,00 hod., inak v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorý
bola takáto spätná elektronická správa prijatá.
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2.

Elektronickou poštou nemožno doručovať písomnosti, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú
právne vzťahy založené Zmluvou, to znamená najmä odstúpenie od Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú podávať si bezodkladne informácie o zmenách kontaktných
údajov uvedených v Zmluve, najmä svojich identifikačných údajov, osobných údajov a doručovacej
adresy. Prípadné náklady spojené s opomenutím alebo neposkytnutím takých informácií idú na
ťarchu Zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť nedodržala. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú
poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy.

4.

V prípade nedodržania dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou súvisiacich služieb, za
ktoré Dodávateľ zodpovedá (štandardy kvality), náleží Odberateľovi kompenzácia vo výške určenej
na základe všeobecne záväzných právnych predpisov (vyhláška Úradu č. 236/2016 Z. z., ktorou
sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny).
Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky štandardy kvality vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, pravidelne ich vyhodnocovať a za ich nedodržanie uhrádzať Odberateľovi
kompenzačné platby.
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PRÍLOHA Č. 2 BURZOVÝCH PRAVIDIEL PRE KOMODITNÝ TRH PRE KONCOVÝCH
ODBERATEĽOV (SR)
PODMIENKY DODÁVKY PLYNU
Článok I
Predmet obchodných podmienok a pojmy
1.

Tieto podmienky dodávky plynu upravujú vzájomné právne vzťahy pri dodávke plynu a združenej
dodávke plynu vyplývajúcej z uzavretého Burzového obchodu.

2.

Pokiaľ nevyplýva niečo iné z týchto podmienok alebo ich kontextu, pojmy použité v tejto prílohe
majú význam im priradený v Burzových pravidlách pre trh s komoditami pre koncových
Odberateľov (SR) vydaných spoločnosťou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (ďalej
len „PXE“). Ostatné pojmy majú význam uvedený v príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisoch, najmä v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZE“) a vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (ďalej len „Úrad“) č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.

3.

Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Článok II
Základné ustanovenia

1.

Uzavretím Burzového obchodu dochádza k uzavretiu zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy
o združenej dodávke plynu (ďalej spoločne ako „Zmluva“) medzi Dodávateľom, ktorý je stranou
Burzového obchodu (ďalej len „Dodávateľ“) a Odberateľom, ktorý je stranou Burzového obchodu
(ďalej len „Odberateľ“) (Dodávateľ a Odberateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) za
podmienok vyplývajúcich z Objednávky Odberateľa a za dohodnutú cenu.

2.

Z Objednávky Odberateľa vyplýva, či sa medzi Dodávateľom a Odberateľom uzaviera zmluva
o dodávke plynu (§ 47 ods. 1 ZE) alebo zmluva o združenej dodávke plynu (§ 47 ods. 8 ZE), ktorej
predmetom je okrem dodávky plynu aj zabezpečenie distribúcie plynu do odberného miesta
Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Pokiaľ sa v zmysle
Objednávky uzaviera zmluva o dodávke plynu, Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku
Odberateľa.

3.

Rozhodným právom pre Zmluvu je právo Slovenskej republiky. Zmluva sa ďalej riadi ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.

Odberateľ a Dodávateľ sú odo dňa uzavretia Burzového obchodu povinní poskytnúť si potrebnú
súčinnosť smerujúcu k vykonaniu zmeny dodávateľa plynu u príslušného prevádzkovateľa
distribučnej siete a sú tiež povinní zdržať sa právnych a iných úkonov, ktorých účelom alebo
následkom bude nevykonanie zmeny dodávateľa plynu alebo zmarenie procesu zmeny dodávateľa
plynu (napríklad vo forme dodatočného odvolávania alebo rušenia výpovede alebo inej formy
ukončenia zmluvy s doterajším dodávateľom plynu, alebo vo forme stornovania požiadavky na
zmenu dodávateľa plynu, či iného predčasného ukončenia procesu zmeny dodávateľa plynu).
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5.

6.

Dodávateľ je povinný zaplatiť Odberateľovi v prípade, že včas nezaháji dodávku plynu alebo
kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k prerušeniu dodávky plynu v rozpore s právnymi
predpismi, zmluvnú pokutu vo výške:
a)

2 000,- EUR za každé odberné miesto kategórie stredný odber alebo veľký odber, do ktorého
dodávka plynu nebola zahájená alebo bola bez predchádzajúceho upozornenia v lehote
podľa platných právnych predpisov prerušená a

b)

100,- EUR za každé odberné miesto kategórie malého odberu, do ktorého dodávka plynu
nebola zahájená alebo bola bez predchádzajúceho upozornenia v lehote podľa platných
právnych predpisov prerušená.

Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi v prípade, že kedykoľvek počas trvania Zmluvy, aj
napriek predchádzajúcej výzve Dodávateľa, neumožní dodávku plynu do niektorého z odberných
miest uvedených v Objednávke, a to z dôvodu na strane Odberateľa, zmluvnú pokutu vo výške
a)

2 000,- EUR za každé odberné miesto kategórie stredný odber alebo veľký odber, do ktorého
dodávka plynu nebola umožnená a

b)

100,- EUR za každé odberné miesto kategórie malý odber, do ktorého dodávka plynu nebola
umožnená.

7.

Ustanovenia Zmluvy vrátane týchto podmienok týkajúce sa zmluvných pokút nevylučujú
oprávnenie Dodávateľa požadovať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená v dôsledku porušenia
povinnosti Odberateľa zabezpečenej zmluvnou pokutou, ako ani právo Dodávateľa odstúpiť od
Zmluvy, ak mu takéto právo vyplýva z osobitného zákona, alebo zo Zmluvy. Výška požadovanej
náhrady škody však nesmie presiahnuť rozdiel medzi výškou skutočnej škody a výškou
požadovanej zmluvnej pokuty.

8.

Ak ani do dvoch mesiacov odo dňa dohodnutého zahájenia dodávky nedôjde vo vzťahu
k príslušnému odbernému miestu Odberateľa k zmene dodávateľa plynu, a to z dôvodov na strane
niektorej zo Zmluvných strán, potom bude druhá Zmluvná strana oprávnená Zmluvu jednostranne
ukončiť odstúpením od nej. Toto právo však možno využiť najneskôr do vykonania zmeny
dodávateľa plynu.
Článok III
Cena za dodávku plynu, cena za združenú dodávku plynu a platobné podmienky

1.

V prípade, že sa prostredníctvom Burzového obchodu uzavrela medzi Zmluvnými stranami zmluva
o dodávke plynu, Odberateľ je povinný platiť Dodávateľovi cenu za dodaný plyn vyplývajúcu
z Ponuky Dodávateľa (ďalej len „Cena plynu“). Súčasťou Ceny plynu je aj odplata za prevzatie
zodpovednosti za odchýlku. Cena plynu podľa prvej vety tohto odseku 1 sa v Ponuke Dodávateľa
uvádza bez dane z pridanej hodnoty a bez započítania spotrebnej dane zo zemného plynu.

2.

V prípade, že sa prostredníctvom Burzového obchodu uzavrela medzi Zmluvnými stranami zmluva
o združenej dodávke plynu, Odberateľ je povinný platiť Dodávateľovi cenu za združenú dodávku
plynu (ďalej len „Cena za združenú dodávku“) pozostávajúcu z nasledovných zložiek:
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(a)

Cena plynu (tzn. cena za dodaný plyn vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v zmysle
Ponuky Dodávateľa); uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez započítania spotrebnej
dane zo zemného plynu;

(b)

cena za distribúciu a súvisiace služby zabezpečované v rámci združenej dodávky plynu na
základe Zmluvy (najmä služby distribúcie plynu), pričom táto zložka zodpovedá cene, za
ktorú tieto služby obstaráva Dodávateľ u príslušného prevádzkovateľa siete (ako hodnoty
rozhodujúce pre určenie príslušnej tarifnej skupiny sa použijú hodnoty vyplývajúce
z Objednávky Odberateľa); v súčasnosti vyplývajú ceny týchto služieb z cenového
rozhodnutia Úradu schváleného pre príslušného prevádzkovateľa siete;

(c)

ostatné regulované platby vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
príslušných rozhodnutí Úradu, ako aj poplatky verejnoprávneho charakteru uplatňované
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Cena za združenú dodávku a všetky jej zložky musia vždy zodpovedať platnej cenovej regulácii,
ak sa na ňu uplatňuje. Cena za združenú dodávku sa uplatňuje pre každé odberné miesto osobitne.

4.

Bez ohľadu na výše uvedené, v prípade tzv. postupného nákupu (kedy je Cena plynu viazaná na
cenu referenčného kontraktu), sa určí Cena plynu na základe Odberateľom definovaných fixácií so
zohľadnením koeficientu podľa Ponuky Dodávateľa, a to v súlade s pravidlami uvedenými v
Objednávke Odberateľa a Burzových pravidlách PXE pre trh s komoditami pre koncových
odberateľov (SR) platných ku dňu uzatvorenia Burzového obchodu.

5.

Cena plynu sa stanovuje ako jednotková cena za dodávky plynu a je dohodnutá ako nemenná pre
celé obdobie dodávky. Ak však Odberateľ v Objednávke určí, že bude fixovať cenu plynu pre každé
čiastkové dodávkové obdobie zvlášť, je jednotková cena plynu stanovená pre každé čiastkové
dodávkové obdobie samostatne.

6.

Dodávateľ má voči Odberateľovi právo na náhradu účelne vynaložených hotových výdavkov, ktoré
mu vznikli tým, že z povinnosti podľa Zmluvy, všeobecne záväzného právneho predpisu alebo
predpisu príslušného prevádzkovateľa siete alebo zavinením Odberateľa, na jeho podnet alebo
v jeho záujme uskutočnil úkony voči príslušnému prevádzkovateľovi siete, pokiaľ prevádzkovateľ
siete takéto úkony spoplatňuje. Úhrada ceny alebo náhrada hotových výdavkov podľa
predchádzajúcej vety tohto odseku 6 sa voči Odberateľovi uplatňuje osobitnou faktúrou.

7.

Dodávateľ fakturuje odber plynu podľa údajov zistených prevádzkovateľom distribučnej siete
prednostne na základe odpočtu určeného meradla alebo podľa typového diagramu odberu v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
distribučnej siete. Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie
vyjadrené v energetických jednotkách. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené
platnými daňovými a účtovnými predpismi vrátane označenia banky a čísla účtu, na ktorý má byť
platba pripísaná a informácie o skladbe Ceny za združenú dodávku podľa príslušných ustanovení
ZE. Faktúru možno vyhotovovať aj v elektronickej podobe, ktorá plnohodnotne nahradí listinnú
podobu faktúry.

8.

Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie dodávky plynu alebo
združenej dodávky plynu, a to v závislosti od frekvencie odpočtov vykonávaných
prevádzkovateľom distribučnej siete. Dodávateľ vykonáva vyúčtovanie formou vyúčtovacej faktúry
za príslušné odberné miesto Odberateľa, pre ktoré je Zmluva uzavretá (ďalej len „Vyúčtovacia
faktúra“).
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9.

Pokiaľ z Objednávky Odberateľa nevyplýva inak, v priebehu fakturačného obdobia v zmysle
odseku 8 bude Odberateľ platiť Dodávateľovi pravidelné preddavkové platby, a to na základe
doručených preddavkových faktúr alebo v súlade s rozpisom preddavkových platieb, ktorý sa určí
postupom podľa nasledujúceho odseku 10 (ďalej len „Rozpis preddavkov“). Pokiaľ sa v zmluve
nedohodlo inak, preddavkové platby sú splatné v 14. deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platia.
Všetky dohodnuté preddavkové platby v príslušnom období budú zohľadnené vo Vyúčtovacej
faktúre, ktorú Dodávateľ vystaví a zašle Odberateľovi bezodkladne po skončení fakturačného
obdobia. V prípade, ak došlo k ukončeniu Zmluvy a k zmene dodávateľa plynu, Dodávateľ
uskutoční konečné vyúčtovanie platieb za časť fakturačného obdobia a Vyúčtovaciu faktúru zašle
najneskôr do štyroch týždňov po vykonaní zmeny dodávateľa plynu; táto lehota sa predlžuje
o primeraný čas v prípade, ak prevádzkovateľ distribučnej siete nesprístupnil Dodávateľovi včas
údaje potrebné k vystaveniu Vyúčtovacej faktúry.

10. Preddavkovú faktúru možno nahradiť Rozpisom preddavkov, ktorý musí obsahovať náležitosti
daňového dokladu, najmä vyjadrenú daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň. V takomto prípade
Dodávateľ nevystavuje preddavkové faktúry a Odberateľ je z vlastnej iniciatívy povinný uhrádzať
preddavkové platby v súlade s Rozpisom preddavkov. Rozpis preddavkov tvorí prílohu Zmluvy
alebo jeho návrh zasiela Dodávateľ Odberateľovi bez zbytočného odkladu po uzavretí Burzového
obchodu, pričom Dodávateľ musí preddavkové platby navrhnúť tak, aby zohľadňovali Cenu plynu,
ak sa uzavrela zmluva o dodávke plynu alebo Cenu združenej dodávky, ak sa uzavrela zmluva
o združenej dodávke plynu a spotrebu plynu, ktorú mal Odberateľ v predchádzajúcom období,
alebo ktorú plánuje dosiahnuť v nadchádzajúcom období.
11. Pokiaľ z Objednávky Odberateľa alebo Rozpisu preddavkov nevyplýva inak, výška každej
preddavkovej platby bude zodpovedať sume 100 % predpokladanej úhrady Ceny plynu alebo Ceny
za združenú dodávku v mesiaci, za ktorý sa preddavkové platby uhrádzajú. Ak sa však uplatňuje
ročné fakturačné obdobie, výška každej mesačnej preddavkovej platby zodpovedá sume 100 %
predpokladanej úhrady Ceny plynu alebo Ceny za združenú dodávku v mesiaci, za ktorý sa
preddavkové platby uhrádzajú (tzn. 1/12 predpokladaných ročných platieb). V prípade, ak
z Objednávky Odberateľa vyplýva požiadavka na štvrťročné preddavky, výška každej štvrťročnej
preddavkovej platby zodpovedá sume 100 % predpokladanej úhrady Ceny plynu alebo Ceny za
združenú dodávku v štvrťroku, za ktorý sa preddavkové platby uhrádzajú (tzn. 1/4 predpokladaných
ročných platieb). Spôsobom podľa predchádzajúcich viet tohto odseku sa určí aj výška
preddavkových platieb v prípade, ak sa preddavky uhrádzajú na základe preddavkovej faktúry
vystavovanej Dodávateľom.
12. Odberateľ je oprávnený odmietnuť návrh Rozpisu preddavkov, ktorý mu bol doručený
Dodávateľom, a to v lehote siedmich dní od doručenia, avšak len v prípade, ak tento návrh
nezodpovedá zásadám určovania preddavkových platieb vyplývajúcim z predchádzajúceho
odseku 11. Márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Odberateľ Rozpis preddavkov
akceptoval. Akceptovaný Rozpis preddavkov sa stáva prílohou Zmluvy. Pokiaľ v priebehu
fakturačného obdobia dôjde k zmene v plánovanom odbere plynu, priradeniu ďalších alebo
vyradeniu doterajších odberných miest, k zmene Ceny plynu alebo Ceny združenej dodávky, výšku
preddavkových platieb možno upraviť postupom primerane podľa odseku 11 a predchádzajúcich
viet tohto odseku 12, a to aj v priebehu prebiehajúceho fakturačného obdobia. Predchádzajúce
vety tohto odseku 12 sa nepoužijú v prípade, ak je Rozpis preddavkov dohodnutý ako príloha
k Zmluve.
13. Po zistení skutočného odberu plynu za príslušné fakturačné obdobie vypočíta Dodávateľ rozdiel
medzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu plynu a súčtom prijatých preddavkových
platieb za celé obdobie od začiatku fakturačného obdobia do dňa odpočtu skutočného odberu
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plynu. Tento rozdiel bude fakturovaný Odberateľovi vo Vyúčtovacej faktúre vystavenej za príslušné
odberné miesto Odberateľa v Cene plynu (ak sa uzavrela zmluva o dodávke plynu) alebo Cene za
združenú dodávku (ak sa uzavrela zmluva o združenej dodávke plynu) platných pre príslušné
fakturačné obdobie dodávky plynu alebo združenej dodávky. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť
Odberateľovi Vyúčtovaciu faktúru do 10 dní odo dňa skončenia fakturačného obdobia, nie však
skôr ako 10 dní odo dňa, v ktorý mu budú zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete poskytnuté
potrebné údaje v zmysle odseku 7.
14. Preplatok z Vyúčtovacej faktúry uhradí Dodávateľ Odberateľovi v lehote splatnosti Vyúčtovacej
faktúry. Lehota splatnosti Vyúčtovacej faktúry je v zásade 14 dní od jej vystavenia, prípadne v iný
neskorší deň uvedený vo faktúre.
15. Dodávateľ vráti preplatok z Vyúčtovacej faktúry Odberateľovi bankovým prevodom na bankový
účet Odberateľa.
16. V bankovom styku sa používajú variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre.
17. Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na
účet oprávneného. Ak pripadne deň splatnosti akejkoľvek faktúry na deň pracovného voľna alebo
na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.
18. Ak Odberateľ neuhradí Dodávateľovi preddavkovú platbu alebo platbu z Vyúčtovacej faktúry do
dňa splatnosti, Dodávateľ Odberateľa na tento stav upozorní a určí mu nový termín splatnosti, ktorý
však nesmie byť kratší ako 10 dní od doručenia upozornenia o neuhradení záväzku. V písomnom
upozornení poučí Dodávateľ Odberateľa o možnosti prerušenia dodávky plynu, ak si Odberateľ
nesplní záväzok ani v takejto dodatočnej lehote. V prípade nezaplatenia ani v takejto dodatočnej
lehote je Dodávateľ oprávnený na náklady Odberateľa prostredníctvom prevádzkovateľa
distribučnej siete obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu do odberného miesta až do zaplatenia
dlžnej sumy.
19. Pre prípad omeškania s úhradou ktorejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky (peňažného dlhu)
podľa Zmluvy je Zmluvná strana, ktorá je dlžníkom povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane
(veriteľovi) úrok z omeškania. Výška úroku z omeškania zodpovedá výške zákonného úroku
z omeškania.
Článok IV
Podmienky dodávky plynu
1.

Odberateľ nie je povinný odobrať presné predpokladané množstvo plynu uvedené v Objednávke
(príp. určené inak v súlade s týmito podmienkami). Ak Odberateľ odoberie v kalendárnom mesiaci
plyn v kategórii veľkého odberu (ďalej len „VO“) alebo stredného odberu (ďalej len „SO“) do určitého
odberného miesta v množstve, ktoré sa od predpokladanej spotreby viažucej sa k tomuto
odbernému miestu a k danému kalendárnemu mesiacu neodchyľuje viac než o 10 % (ďalej len
„Tolerancia“), nemá táto skutočnosť vplyv na dohodnutú jednotkovú cenu hradenú za dodávku
plynu v danom kalendárnom mesiaci do takého odberného miesta a nie je ani predmetom žiadneho
poplatku nebo sankčnej platby zo strany Dodávateľa.

2.

Ak je však Odberateľom v určitom odbernom mieste kategórie VO alebo SO v niektorom
kalendárnom mesiaci Tolerancia prekročená a ďalej nie je stanovené inak, platia nasledujúce
ustanovenia:
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a)

V prípade, že Odberateľ odoberie na danom odbernom mieste viac plynu ako je jeho
predpokladaná spotreba a súčasne prekročí Toleranciu, Dodávateľ dodá Odberateľovi plyn
do tohto odberného miesta v rozsahu prekračujúcom Toleranciu za priemernú referenčnú
cenu plynu, ktorá sa využíva pre účely obchodného vyvažovania siete (ďalej len
„Referenčná cena“), dosiahnutú v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola Tolerancia
prekročená.

b)

V prípade, že Odberateľ odoberie na danom odbernom mieste menej plynu ako je jeho
predpokladaná spotreba a súčasne prekročí Toleranciu, Odberateľ uhradí Dodávateľovi
kompenzáciu za neodobratý plyn vo výške násobku
(i)

objemu neodobratého plynu nad rámec Tolerancie v MWh a

(ii)

kladného rozdielu medzi dohodnutou jednotkovou cenou plynu v EUR/MWh platnou pre
kalendárny mesiac, v ktorom bola Tolerancia prekročená, a priemernou Referenčnou
cenou v EUR/MWh dosiahnutou v tom istom kalendárnom mesiaci. Pre vylúčenie
pochybností platí, že kompenzácia za neodobratý plyn Dodávateľovi prináleží len vtedy,
ak bude pre daný kalendárny mesiac priemerná Referenčná cena nižšia ako dohodnutá
jednotková cena plynu.

3.

Priemernou Referenčnou cenou sa rozumie aritmetický priemer všetkých Referenčných cien 3
dosiahnutých v priebehu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa Tolerancia vyhodnocuje. Pre
vylúčenie pochybností platí, že Referenčné ceny sa neprepočítavajú v závislosti na pridelenú
distribučnú sadzbu.

4.

Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Odberateľovi žiadne náklady vynaložené v súvislosti
s prekročením Tolerancie.

5.

Pre vylúčenie pochybností platí, že pri odberných miestach kategórie malého odberu sa Tolerancia
nevyhodnocuje a odchýlka skutočnej spotreby od predpokladanej spotreby nie je predmetom
žiadneho poplatku alebo sankčnej platby zo strany Dodávateľa.

6.

Odberateľ je oprávnený znížiť alebo zvýšiť počet odberných miest, do ktorých je plyn dodávaný len
so súhlasom Dodávateľa, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Dodávateľ zaháji dodávku plynu do
nového odberného miesta od okamihu dohodnutého medzi Zmluvnými stranami. Pre dodávku
plynu do nového odberného miesta platia podmienky dohodnuté v Zmluve, ak sa Zmluvné strany
nedohodnú inak. V prípadoch zrušenia/odobratia odberného miesta Odberateľa z dôvodu prevodu
vlastníckeho práva k odbernému miestu, odstránenia odberného miesta, demolácie alebo zničenia
živelnou pohromou, je Odberateľ oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s Dodávateľom k danému
odbernému miestu ku dňu požadovanému Odberateľom v oznámení Dodávateľovi o
zrušení/odobratí odberného miesta, a to bez nároku Dodávateľa na finančnú kompenzáciu.
Oznámenie o zrušení/odobratí odberného miesta musí byť doručené Dodávateľovi tak, aby bolo
možné zrušiť registráciu/vykonať prepis odberného miesta v súlade s právnymi predpismi.

7.

Predpokladaná spotreba plynu pre každé odberné miesto je uvedená v Objednávke. V prípade
zvýšenia počtu odberných miest v priebehu kalendárneho roka, určí sa predpokladaná spotreba
pre nové odberné miesto dohodou Odberateľa s Dodávateľom; pokiaľ nedôjde k dohode najneskôr

V dobe schválenia týchto Podmienok sa referenčná cena plynu na účely obchodného vyvažovania siete
vypočítava podľa Prílohy č. 12 k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s plynom.
3
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udelením súhlasu Dodávateľa s pridaním tohto odberného miesta, určí sa predpokladaná spotreba
podľa skutočnej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku so zohľadnením doby, počas
ktorej bude v danom kalendárnom roku trvať dodávka do nového odberného miesta. Pokiaľ dôjde
v priebehu kalendárneho mesiaca/roka k zníženiu počtu odberných miest, zníži sa predpokladaná
ročná/mesačná spotreba u odoberaného/rušeného odberného miesta pomerne podľa počtu dní
trvania dodávky do tohto odberného miesta v danom kalendárnom roku/mesiaci a celkového počtu
dní v danom kalendárnom roku/mesiaci.
8.

Pre vylúčenie pochybností platí, že súčasťou vyhodnotenia Tolerancie je aj skutočná a
predpokladaná spotreba pri nových nebo zrušených/odobratých odberných miestach kategórie VO
alebo SO a že predmetom vyhodnotenia Tolerancie pri týchto odberných miestach je len skutočná
a predpokladaná spotreba v dobe dodávky od Dodávateľa.

9.

Dodávka plynu je splnená prechodom plynu cez deliace miesto z distribučnej siete príslušného
prevádzkovateľa distribučnej siete do odberného miesta Odberateľa.
Článok V
Podmienky zabezpečenia distribúcie plynu

1.

V rámci združenej dodávky plynu zabezpečuje Dodávateľ pre Odberateľa tiež distribúciu plynu do
odberného miesta Odberateľa. Distribúciu a súvisiace služby zabezpečuje Dodávateľ vo vlastnom
mene na základe osobitnej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom distribučnej siete.
Článok VI
Ďalšie povinnosti Dodávateľa a Odberateľa

1.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje najmä:
(a)

zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dodávku a distribúciu plynu Odberateľovi formou
opakovaných dodávok plynu za podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto podmienkach,

(b)

poskytovať Odberateľovi informácie týkajúce sa Ceny za združenú dodávku, podmienok
združenej dodávky plynu a štruktúry Ceny za združenú dodávku plynu, a to v preddavkovej
faktúre alebo vo Vyúčtovacej faktúre alebo v sprievodných dokumentoch zasielaných
Odberateľovi spolu s faktúrou,

(c)

uhradiť Odberateľovi kompenzáciu za nedodržanie dohodnutej kvality dodaného plynu a s
dodávkou súvisiacich služieb, spôsobom, vo výške a za podmienok uvedených v
štandardoch kvality v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu;
uhradenie kompenzačnej platby nie je podmienené predchádzajúcim podaním žiadosti o jej
vyplatenie.

Odberateľ sa zaväzuje:
(a)

poskytnúť potrebné údaje, ktoré je Dodávateľ povinný poskytovať o Odberateľoch
prevádzkovateľovi distribučnej siete, Úradu a ďalším účastníkom trhu s plynom,

(b)

informovať Dodávateľa o zmene údajov uvedených v Zmluve, a to do piatich pracovných dní
od ich zmeny,
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(c)

na základe žiadosti preukázať Dodávateľovi po uzavretí Burzového obchodu užívacie právo
k nehnuteľnosti alebo inému odbernému plynovému zariadeniu, do ktorého sa bude
uskutočňovať združená dodávka plynu, prípadne preukázať súhlas vlastníka nehnuteľnosti
alebo odberného plynového zariadenia s jej užívaním,

(d)

preukázať počas trvania Zmluvy na výzvu Dodávateľa do 20 dní od doručenia výzvy trvanie
užívacieho práva k nehnuteľnosti alebo inému odbernému plynovému zariadeniu alebo
trvajúci súhlas vlastníka podľa predchádzajúceho písm. (c) najmä v prípade, ak vlastník
trvanie tohto práva alebo súhlasu pred Dodávateľom spochybní,

(e)

udržiavať odberné plynové zariadenie vo vyhovujúcom technickom stave.
Článok VII
Dodávka a meranie plynu

1.

Meranie množstva odobratého plynu uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete určeným
meradlom na odbernom mieste.

2.

Montáž alebo výmenu určeného meradla zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete po splnení
stanovených technických podmienok na meranie plynu. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie
určeného meradla a ovládacích zariadení určuje prevádzkovateľ distribučnej siete.

3.

Odberateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo poverenej osobe montáž
určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému meradlu s cieľom prevádzkovej kontroly,
údržby, odpočtu alebo demontáže a zároveň je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej
siete kontrolu odberného plynového zariadenia odberného miesta Odberateľa.

4.

V prípade poruchy určeného meradla alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobuje nemožnosť odpočtu
množstva plynu meraného určeným meradlom, sa určí spotreba pomocou náhradného určeného
meradla alebo dohodou medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom siete. Ak k
dohode nedôjde, určí sa odber plynu

5.

(a)

výpočtom množstva plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za posledné
porovnateľné obdobie, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov prebehol bez nežiaducich
vplyvov, a teda meradlo meralo správne,

(b)

podľa spotreby rovnakého obdobia predchádzajúceho roka alebo

(c)

podľa porovnateľnej spotreby v budúcom období.

Prevádzkovateľ distribučnej siete je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný
písomne informovať Odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla najmenej 30 dní
vopred; to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny
určeného meradla. Prevádzkovateľ distribučnej siete pri výmene určeného meradla je povinný
informovať Odberateľa o stave odobratého množstva plynu, a zároveň je povinný oznámiť stav
určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa Odberateľ
nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne
informovať Odberateľa o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového
určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo minimálne najmenej 60
dní z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeného meradla Odberateľom.
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6.

Dôvodom výmeny určeného meradla môže byť najmä
(a)
(b)
(c)
(d)

7.

výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,
výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,
výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle, alebo
výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie upravené
prevádzkovým poriadkom a technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete.
Článok VIII
Obmedzenie a prerušenie distribúcie plynu

1.

Dodávateľ je oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete o obmedzenie
alebo prerušenie distribúcie plynu do príslušného odberného miesta Odberateľa v prípade, ak
Odberateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo zo Zmluvy (vrátane týchto podmienok) podstatným spôsobom. Z iných dôvodov možno
distribúciu plynu do odberného miesta Odberateľa obmedziť alebo prerušiť len v súlade
s ustanoveniami ZE, a to najmä v prípade existencie neoprávneného odberu plynu.

2.

Pre vylúčenie pochybností platí, že za podstatné porušenie Zmluvy (porušenie Zmluvy podstatným
spôsobom) sa okrem prípadov výslovne uvedených v týchto obchodných podmienkach považuje
aj akékoľvek iné porušenie alebo nedodržanie povinností Odberateľa vyplývajúcich zo všeobecne
záväzného právneho predpisu a/alebo Zmluvy (vrátane týchto podmienok), ktoré zakladá právo
Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy, alebo ktoré sa opakuje alebo trvá aj po 10 dňoch od doručenia
predchádzajúceho písomného upozornenia Dodávateľa.

3.

Náklady súvisiace s prerušením alebo obmedzením distribúcie plynu z dôvodu na strane
Odberateľa znáša tento Odberateľ v celom rozsahu. Uvedené platí aj o nákladoch opätovného
obnovenia distribúcie plynu po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení distribúcie z dôvodov
na strane Odberateľa. Pri oprávnenom prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu nevzniká
Odberateľovi právo na náhradu škody, vrátane ušlého zisku.

4.

Po odstránení dôvodu oprávneného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie z dôvodov na strane
Odberateľa je Dodávateľ povinný bez meškania, najneskôr však v nasledujúci deň, požiadať
prevádzkovateľa distribučnej siete o opätovné obnovenie distribúcie plynu do príslušného
odberného miesta Odberateľa.

5.

V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu je prevádzkovateľ siete (v
súlade so ZE) povinný oznámiť Dodávateľovi 15 dní vopred začiatok obmedzenia, skončenie
obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu. Dodávateľ bez zbytočného odkladu po doručení
oznámenia zo strany prevádzkovateľa siete o uvedenej skutočnosti informuje Odberateľa, a to
písomne alebo v elektronickej podobe na adresu alebo e-mailovú adresu Odberateľa.
Článok IX
Neoprávnený odber a náhrada škody

1.

Neoprávneným odberom plynu je odber plynu
(a)

bez uzavretej zmluvy
(i)

o pripojení k distribučnej sieti,
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(ii)

o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,

(iii) o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,

2.

(b)

nemeraného,

(c)

bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu
Odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,

(d)

meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej
manipulácii alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete,

(e)

ak Odberateľ neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prerušenie dodávky plynu; taký
odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď Odberateľ neumožnil prerušenie dodávky
plynu,

(f)

ak Odberateľ nedodržal obmedzenia určené Dodávateľom alebo prevádzkovateľom siete,

(g)

ak Odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,

(h)

ak Odberateľ opakovanie opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj
keď bol na to prevádzkovateľom distribučnej siete vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej
doručenie Odberateľ potvrdil.

Odberateľ je povinný nahradiť škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu a náklady s tým
súvisiace osobe, ktorej škoda vznikla. Pri prvom neoprávnenom odbere plynu Odberateľa meraný
meradlom umiestnenom na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo porušené zabezpečenie
proti neoprávnenej manipulácii, sa výška škody spôsobená neoprávneným odberom plynu určí ako
cena neoprávnene odobratého množstva plynu určeného pomocou typového diagramu dodávky.
Pri ďalšom neoprávnenom odbere sa výška škody spôsobená neoprávneným odberom plynu určí
podľa osobitného predpisu (vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 449/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom
plynu).
Článok X
Dodávateľ poslednej inštancie

1.

Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom Dodávateľ stratil
spôsobilosť dodávať plyn a dodávateľovi plynu poslednej inštancie bola táto skutočnosť oznámená.

2.

Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ uhradí dodávateľovi plynu
poslednej inštancie cenu za dodávku plynu podľa cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre
dodávateľa plynu poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže ukončiť skôr
v prípade, že Odberateľ uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom plynu, ktorým môže byť aj
dodávateľ plynu poslednej inštancie.

3.

Ak Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn odberateľom plynu, zmluva zaniká dňom, keď
Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn.
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4.

Prevádzkovateľ distribučnej siete najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty zmluvy
o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu alebo bezprostredne po tom, ako sa dozvie, že
Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn, oznámi Odberateľovi
(a)

deň, od ktorého sa začína dodávka plynu dodávateľom plynu poslednej inštancie,

(b)

dôvod začatia dodávky plynu dodávateľom plynu poslednej inštancie,

(c)

zánik Zmluvy, ak Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávky plynu,

(d)

dobu trvania dodávky plynu dodávateľom plynu poslednej inštancie,

(e)

poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľovi plynu poslednej
inštancie.
Článok XI
Reklamačné konanie

1.

Reklamácia je písomné podanie Odberateľa adresované Dodávateľovi, ktorým sa Odberateľ
domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav trvá
v
čase
uplatnenia
reklamácie
a
zároveň
Odberateľ
požaduje
od Dodávateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu do
odberného miesta Odberateľa. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené
zistené nedostatky.

2.

Odberateľ môže reklamáciu uplatniť
(a)
(b)
(c)

3.

písomne u Dodávateľa na jeho korešpondenčnej adrese,
elektronicky na určenej e-mailovej adrese Dodávateľa, alebo
osobne na kontaktných miestach Dodávateľa, pričom o podaní reklamácie musí byť
vyhotovený záznam.

Podanie, ktorým Odberateľ uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať
(a)

identifikáciu Odberateľa, a to jeho
(i)

meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,

(ii)

údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri a údaj o osobe oprávnenej konať v mene
Odberateľa podávajúceho reklamáciu,

(iii) trvalé bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo, vrátane identifikačného čísla,
(iv) zákaznícke číslo, resp. číslo Zmluvy,
(b)

popis vady, ktorej sa reklamácia týka s odôvodnením reklamácie a spoločne
s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými
pre posúdenie reklamácie,

(c)

identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,
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(d)

identifikačné údaje reklamovanej faktúry spolu s variabilným symbolom, ktorej sa reklamácia
týka,

(e)

podpis Odberateľa alebo osoby oprávnenej konať za Odberateľa, ak nejde o reklamáciu
podanú prostredníctvom elektronickej komunikácie.

4.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti podľa predchádzajúceho odseku 3 a Dodávateľ nie je
schopný jednoznačne identifikovať Odberateľa alebo predmet reklamácie, je povinný vyzvať osobu
podávajúcu reklamáciu na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie
byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Lehoty na vybavenie reklamácie v tomto prípade
neplynú. Ak Odberateľ reklamáciu nedoplní, bude sa reklamácia bez ďalšieho považovať za
neoprávnenú. Ak Odberateľ reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o
dobu, kým Odberateľ poskytne potrebné informácie. Ak doručená reklamácia neobsahuje ani údaje
umožňujúce identifikovať Odberateľa a jeho adresu na doručovanie a Dodávateľ nepozná žiadnu
inú adresu, na ktorej by Odberateľa mohol zastihnúť, podanie Odberateľa sa bude považovať za
neoprávnené.

5.

Ak Odberateľ počas riešenia reklamácie oznámi Dodávateľovi nové skutočnosti, tieto novo
uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.

6.

Reklamácia adresovaná na meno zamestnanca Dodávateľa sa považuje za reklamáciu podanú
Dodávateľovi.

7.

Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, ktoré sú
predmetom reklamácie.

8.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia, ktorý sa spravuje ustanoveniami
týchto podmienok o doručovaní.

9.

Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá Odberateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ doručí potvrdenie o uplatnení
reklamácie Odberateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Odberateľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.

10. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30
dní
od
uplatnenia
reklamácie,
pokiaľ
osobitný
predpis
(vyhláška
Úradu
č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu,
distribúcie plynu a dodávky plynu) neustanovuje inak.
11. Dodávateľ vydá a doručí preukázateľným spôsobom Odberateľovi písomný doklad o vybavení
reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
12. Podanie reklamácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť preddavkových alebo
vyúčtovacích platieb a nepozastavuje ani iné práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúcich zo
Zmluvy.
13. Reklamáciou nie je písomná žiadosť Odberateľa o opravu formálnych náležitostí faktúry (napr.
nesprávnej poštovej adresy, ktorú Odberateľ spôsobil nedostatočnou súčinnosťou) a žiadosť o
preskúšanie meradla.
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Článok XII
Alternatívne riešenie sporov
1.

Odberateľ je oprávnený predložiť Úradu na alternatívne riešenie spor s Dodávateľom,
ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a Odberateľ nesúhlasí s
výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je
dotknutá.

2.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa doručí na adresu Úradu: Bajkalská 27, P. O.
BOX 12, 820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@urso.gov.sk.

3.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno a elektronickú alebo poštovú adresu
Odberateľa,
názov a sídlo Dodávateľa,
predmet sporu,
odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
návrh riešenia sporu.

4.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží Odberateľ bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

5.

Dodávateľ a Odberateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a
ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor
rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie alternatívneho riešenia sporu je 60
dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

6.

Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzatvorením písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe
strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie
alternatívneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty Úrad oznámi účastníkom
sporového konania.
Článok XIII
Trvanie Zmluvy a spôsob jej ukončenia

1.

Doba trvania Zmluvy sa odvíja od obsahu Objednávky Odberateľa. Zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom uzavretia Burzového obchodu s výnimkou tých zmluvných podmienok, ktoré sa
podľa ich povahy môžu uplatňovať až odo dňa vykonania zmeny dodávateľa plynu
u prevádzkovateľa distribučnej siete. Termínom začatia dodávky plynu podľa Zmluvy je deň
vykonania zmeny dodávateľa plynu.

2.

Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť platnú a účinnú Zmluvu vzájomnou písomnou dohodou
alebo jednostranne niektorým zo spôsobov uvedeným v nasledujúcich odsekoch tohto článku
alebo vyplývajúcich z príslušných kogentných ustanovení zákona.

3.

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak bol na majetok
druhej Zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo povolená reštrukturalizácia.

4.

Odberateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
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5.

(a)

Dodávateľ opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu
Odberateľovi, alebo

(b)

Dodávateľ bude voči Odberateľovi v omeškaní so zaplatením peňažnej pohľadávky
vyplývajúcej zo Zmluvy a dlžnú pohľadávku
neuhradí
ani do
30 dní
od doručenia predchádzajúcej písomnej výzvy Odberateľa.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak
(a)

Odberateľ bude voči nemu v omeškaní s úhradou akejkoľvek peňažnej pohľadávky
vyplývajúcej zo Zmluvy (vrátane preddavkových platieb) a dlžnú pohľadávku neuhradí ani
do 30 dní od doručenia predchádzajúcej písomnej výzvy Dodávateľa, alebo

(b)

je Odberateľovi z dôvodu porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu alebo Zmluvy
alebo neoprávneného odberu plynu alebo z iného dôvodu na strane Odberateľa prerušená
alebo obmedzená distribúcia plynu, a to po dobu dlhšiu ako 30 dní, alebo

(c)

dôjde k zmene osoby vlastníka nehnuteľnosti alebo iného odberného plynového zariadenia
zásobovaného plynom z odberného miesta, do ktorého dodáva plyn Dodávateľ, a ak o
to nový vlastník takejto nehnuteľnosti alebo odberného plynového zariadenia Dodávateľa
požiada, alebo

(d)

dôjde k zmene osoby užívateľa nehnuteľnosti alebo iného odberného plynového zariadenia
(napríklad nájomcu alebo vypožičiavateľa) zásobovaného plynom z odberného miesta, do
ktorého dodáva plyn Dodávateľ, ak o to nový užívateľ takejto nehnuteľnosti alebo odberného
plynového zariadenia Dodávateľa požiada a vlastník nehnuteľnosti alebo odberného
plynového zariadenia s tým súhlasí, alebo

(e)

dôjde k odňatiu súhlasu vlastníka nehnuteľnosti alebo iného odberného plynového
zariadenia s dodávkou plynu odberného miesta, v ktorom je k sieti pripojená iná osoba ako
vlastník nehnuteľnosti alebo odberného plynového zariadenia zásobovaného plynom z tohto
odberného miesta, alebo

(f)

Odberateľ má v rozpore so Zmluvou uzavretú s iným dodávateľom plynu zmluvu, ktorej
predmetom je dodávka plynu alebo združená dodávka do odberného miesta, do ktorého
zabezpečuje dodávku plynu Dodávateľ.

6.

Odstúpenie od Zmluvy sa uskutočňuje písomnou formou. Nadobúda účinnosť dňom, v ktorý je
oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane alebo neskorším dňom
uvedeným v takomto doručenom písomnom oznámení. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si
plnenia, ktoré si do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy poskytli; vyúčtovanie dodávky plynu
zabezpečovanej do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy a úhradu prípadných preplatkov
a nedoplatkov z Vyúčtovacej faktúry sa uskutoční primerane postupom, ktorý sa použije pri zmene
dodávateľa plynu.

7.

Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy bol riadne ukončený
proces zmeny dodávateľa plynu.
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Článok XIV
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Akákoľvek písomnosť, ktorá má byť podľa Zmluvy doručená medzi Zmluvnými stranami, môže byť
druhej Zmluvnej strane doručená aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov:
(a)

osobným doručením, alebo doručením prostredníctvom kuriéra, pričom v takomto prípade
sa bude písomnosť považovať za doručenú dňom jej odovzdania adresátovi,

(b)

doručením prostredníctvom pošty, pričom v tomto prípade sa bude písomnosť považovať za
doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo v deň, v ktorý pošta vráti odosielateľovi
zásielku ako nedoručiteľnú alebo neprevzatú v odbernej lehote, a to aj v prípade, keď sa
adresát o jej obsahu nedozvedel,

(c)

elektronickou poštou (e-mailom) na adresu elektronickej pošty adresáta uvedenú
v Objednávke Odberateľa a Ponuke Dodávateľa, pričom v tomto prípade sa bude písomnosť
považovať za doručenú v deň obdržania spätného elektronického potvrdenia o úspešnom
doručení z adresy elektronickej pošty adresáta, ak je takáto spätná elektronická správa
prijatá v pracovný deň do 15,00 hod., inak v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorý
bola takáto spätná elektronická správa prijatá.

2.

Elektronickou poštou nemožno doručovať písomnosti, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú
právne vzťahy založené Zmluvou, to znamená najmä odstúpenie od Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú podávať si bezodkladne informácie o zmenách kontaktných
údajov uvedených v Zmluve, najmä svojich identifikačných údajov, osobných údajov a doručovacej
adresy. Prípadné náklady spojené s opomenutím alebo neposkytnutím takých informácií idú na
ťarchu Zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť nedodržala. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú
poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy.

4.

V prípade nedodržania dohodnutej kvality dodaného plynu a s dodávkou súvisiacich služieb, za
ktoré Dodávateľ zodpovedá (štandardy kvality), náleží Odberateľovi kompenzácia vo výške určenej
na základe všeobecne záväzných právnych predpisov (vyhláška Úradu č. 278/2012 Z. z., ktorou
sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky
plynu). Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky štandardy kvality vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, pravidelne ich vyhodnocovať a za ich nedodržanie uhrádzať
Odberateľovi kompenzačné platby.
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PRÍLOHA Č. 3 BURZOVÝCH PRAVIDIEL PRE KOMODITNÝ TRH PRE KONCOVÝCH
ODBERATEĽOV (SR)
PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné ustanovenia
1. V súvislosti s plnením Zmluvy o účastníctve môže mať Burza (ďalej len „Spracovateľ“) prístup
k niektorým osobným údajom špecifikovaným ďalej a spracovávať osobné údaje subjektov údajov
uvedených ďalej. Tieto osobné údaje spracovávané Spracovateľom pre Účastníka obchodovania
(ďalej tiež „Správca“) sú v tejto prílohe označované ako „Údaje“.
2. Subjektmi údajov sa rozumejú zamestnanci či externí spolupracovníci Správcu, Správcom poverené
osoby (zástupcovia) a/alebo kontaktné osoby označené Správcom.
3. Údajmi sa rozumie meno, priezvisko, funkcia a ostatné kontaktné či identifikačné údaje (napr. telefón,
e-mail) subjektov údajov. Údajmi sú tiež údaje na prístup subjektov údajov do obchodného systému
na prípravu a dohodovanie burzových obchodov.
4. Čas trvania spracovania Údajov zodpovedá času trvania Zmluvy o účastníctve.
5. Cieľom spracovania je poskytovanie služieb Správcovi Spracovateľom na základe Zmluvy
o účastníctve, predovšetkým poskytnutie a správa prístupu do obchodného systému Spracovateľa
pre zástupcu Správcu, umožnenie vkladania údajov, tvorba a administrácia dopytov v obchodnom
systéme, vkladanie ponúk do obchodného systému pri aukcii, uzatváranie burzových obchodov,
komunikácia so zástupcami Správcu.
6. Spracovanie môže prebiehať predovšetkým vo forme zhromaždenia a zaznamenania Údajov, ďalej
ich štruktúrovania, ukladania, zmeny, vyhľadávania, nahliadania do nich, ich sprístupnenia
relevantným účastníkom obchodovania, vymazania či zničenia Údajov.
Technické/organizačné opatrenia
7. Akékoľvek odovzdávanie Údajov do tretej krajiny, keď nebude zaistená náležitá ochrana Údajov,
vyžaduje poskytnutie ďalších záruk v súlade s ustanoveniami článku 44 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES
(Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej tiež „GDPR“).
8. Pred začatím spracovania Údajov Spracovateľ zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia,
aby zaistil a bol schopný doložiť, že spracovanie je vykonávané v súlade s právnymi predpismi.
9. Doložené technické a organizačné opatrenia budú základom spracovania Údajov. Ak vznikne na
základe overenia či auditu vykonaného Správcom podľa názoru Správcu potreba zmien, musia sa
tieto zmeny vykonať v dobrej viere.
10. Technické a organizačné opatrenia podliehajú technickému pokroku a vývoju a Spracovateľ môže
zaviesť iné vhodné opatrenia, ak nebude zavedením takých opatrení znížená úroveň bezpečnosti,
ktorá je na spracovanie Údajov dostatočná.
Oprava, obmedzenie a vymazanie údajov
11. Spracovateľ môže Údaje opraviť a vymazať alebo obmedziť ich spracovanie iba v súlade
s doloženým pokynom Správcu.
Povinnosti spracovateľa
12. Spracovateľ má predovšetkým nižšie uvedené ďalšie povinnosti:
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(a) V súlade s ustanovením článku 28 ods. 3 pododsekom 1 druhou vetou písm. b) GDPR pridelí
Spracovateľ spracovanie Údajov iba tým zamestnancom, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti a boli
vopred zoznámení s predpismi o ochrane osobných údajov vo vzťahu k svojej práci.
(b) Spracovateľ poskytne Správcovi podporu v prípade žiadostí dozorného úradu, ktoré sa budú
týkať plnenia úloh dozorného úradu.
(c) Spracovateľ bude Správcu bezodkladne informovať o inšpekciách a opatreniach vykonávaných
dozorným úradom, ak sa budú týkať spracovania Údajov. To sa rovnako týka situácií, keď bude
u Spracovateľa príslušný orgán vykonávať vyšetrovanie v súvislosti s porušením občianskeho
či trestného práva alebo správneho poriadku či predpisu týkajúceho sa spracovania Údajov.
(d) Ak bude u Správcu vykonávať dozorný úrad inšpekciu, bude voči nemu začaté správne či
trestné konanie, bude voči nemu subjektom údajov alebo treťou stranou vznesený nárok
súvisiaci so zodpovednosťou či akýkoľvek iný nárok v súvislosti so spracovaním Údajov,
poskytne mu Spracovateľ potrebnú súčinnosť.
(e) S ohľadom na povahu spracovania Údajov bude Spracovateľ Správcu vhodnými technickými
a organizačnými opatreniami podporovať pri odpovediach na žiadosti fyzických osôb, ktoré
budú uplatňovať svoje práva podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných
údajov.
(f) Spracovateľ nesmie používať Údaje na iný účel, než ako je stanovené v tejto prílohe. Bez
vedomia Správcu nesmú byť vyhotovované žiadne kópie ani duplikáty Údajov. To neplatí pre
záložné kópie v tom rozsahu, v akom sú nevyhnutné na zaistenie riadneho spracovania Údajov
alebo na spracovanie Údajov nevyhnutné na to, aby boli dodržané právne prepisy.
Čiastkoví spracovatelia
13. Správca berie na vedomie, že Spracovateľ zapojí do procesu spracovania Údajov burzových
dohodcov, a to spôsobom a v rozsahu zodpovedajúcom role burzového dohodcu podľa burzových
pravidiel a zákona o komoditných burzách.
14. Správca ďalej udeľuje Spracovateľovi všeobecné oprávnenie na to, aby na spracovanie Údajov
okrem burzových dohodcov využíval ďalších čiastkových spracovateľov.
15. Spracovateľ musí zmluvné dohody s čiastkovým spracovateľom/čiastkovými spracovateľmi spísať
tak, aby v nich boli zakotvené ustanovenia tejto prílohy, predovšetkým záruka, že budú zavedené
vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sa vyhovelo príslušnej legislatíve o ochrane
osobných údajov.
16. Spracovateľ odovzdá Údaje svojmu čiastkovému spracovateľovi a čiastkový spracovateľ ich začne
spracovávať iba v prípade, že môže Spracovateľ doložiť, že v zmluve s čiastkovým spracovateľom
sú zakotvené ustanovenia tejto prílohy a že má čiastkový spracovateľ zavedené vhodné technické
a organizačné opatrenia, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej legislatívy o ochrane osobných údajov.
17. Ak čiastkový spracovateľ spracováva Údaje mimo EÚ, zaistí Spracovateľ, aby boli pri odovzdávaní
Údajov čiastkovému spracovateľovi a pri ich spracovaní čiastkovým spracovateľom splnené
príslušné požiadavky EÚ na ochranu údajov.
Práva Správcu na informovanie a audity
18. Spracovateľ zaistí, aby mohol Správca overovať, či boli splnené povinnosti Spracovateľa v súlade
s ustanoveniami článku 28 GDPR. Spracovateľ sa zaväzuje, že na požiadanie poskytne Správcovi
všetky potrebné informácie o spracovaní Údajov, a predovšetkým doloží, že boli realizované
technické a organizačné opatrenia.
19. Správca má právo vykonávať po dohovore so Spracovateľom inšpekcie alebo nimi poveriť
audítorov. Ak bude pri niektorej inšpekcii zistené, že Spracovateľ alebo nejaká služba nespĺňa
dohodnuté podmienky, popr. ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov, realizuje
Spracovateľ všetky opravné opatrenia vrátane dočasných riešení.
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Povinnosť Spracovateľa poskytnúť súčinnosť
20. Spracovateľ bude Správcovi poskytovať súčinnosť pri plnení povinností týkajúcich sa bezpečnosti
Údajov, požiadaviek na ohlasovanie porušenia zabezpečenia údajov, posúdenia vplyvu na ochranu
osobných údajov a predchádzajúcich konzultácií, ako je uvedené v ustanoveniach článkov 32 až 36
GDPR.
Pokyny Správcu
21. Údaje môžu byť spracovávané iba v súlade s podmienkami tejto prílohy a s doloženými pokynmi
vydanými Správcom.
22. Správca musí všetky ústne pokyny bezodkladne potvrdiť písomne alebo e-mailom (v textovej
podobe). Spracovateľ nesmie používať Údaje na iný účel, než ako je uvedené v tejto prílohe.
23. Spracovateľ musí Správcu bezodkladne informovať, ak sa domnieva, že by v dôsledku pokynu boli
porušené právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov.
Vymazanie údajov a vrátenie médií s údajmi
24. Po ukončení Zmluvy o účastníctve či služieb poskytovaných na jej základe vráti Spracovateľ
Správcovi Údaje alebo ich vymaže v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných
údajov, pokiaľ však právo EÚ alebo členských štátov EÚ nevyžaduje uloženie Údajov.
25. Po ukončení Zmluvy o účastníctve musí Spracovateľ uchovávať dokumentáciu, ktorú zamýšľa
použiť ako doklad riadneho spracovania údajov, v súlade s príslušnými lehotami na uchovávanie.
Spracovateľ môže tiež takú dokumentáciu po ukončení platnosti Zmluvy o účastníctve prípadne
odovzdať Správcovi.
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PRÍLOHA Č. 4 BURZOVÝCH PRAVIDIEL PRE KOMODITNÝ TRH PRE KONCOVÝCH
ODBERATEĽOV (SR)
METODIKA URČOVANIA CENOVÝCH KOTÁCIÍ

Základné ustanovenia
1. Účelom tejto metodiky je stanovenie pravidiel a postupov pre tvorbu cenových kotácií na trhu pre
koncových odberateľov.
2. Na účely tejto metodiky, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, sa ďalej rozumie:
a) Komoditou – Elektrina alebo Plyn,
b) Elektrinou – silová elektrina v napäťovej hladine nízkeho, vysokého, veľmi vysokého alebo
zvlášť vysokého napätia s dodávkou do odberného miesta odberateľa alebo s dodávkou do
prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky,
c) Plynom – zemný plyn v plynnom stave (kód nomenklatúry 2711 21) s dodávkou do odberného
miesta odberateľa alebo s dodávkou do prepravnej siete na území Slovenskej republiky,
d) Produktom – Zmluva o dodávke Komodity alebo Zmluva o združených službách dodávky
Komodity do odberného miesta alebo odberných miest koncového odberateľa o parametroch
definovaných odberateľom.
e) Obchodným systémom – aplikácia PARC, prostredníctvom ktorej sa definuje Produkt a v
ktorej prebieha obchodovanie s Komoditami na trhu pre koncových odberateľov.
Príprava dopytu
3. Odberatelia vytvárajú dopyty na nákup Komodít prostredníctvom Obchodného systému.
4. V rámci dopytu odberatelia zadávajú údaje o svojich odberných miestach, do ktorých Komoditu
dopytujú. Svoj dopyt následne v Obchodnom systéme prostredníctvom burzového dohodcu
zverejnia, čím sa dopyt sprístupní dodávateľom. Burzový dohodca spolu s dopytom zverejní aj
termín konania burzového zhromaždenia (aukcie).
Cenové kotácie a ich určovanie
5. Dodávatelia prihlásení do aukcie môžu prostredníctvom Obchodného systému vkladať svoje cenové
ponuky (kotácie). Vkladanie kotácií je možné pred aj počas aukcie.
6. Kotácie vložené pred zahájením aukcie sa aktivujú okamihom zahájenia aukcie, čím sa kotácia
stane platnou a záväznou. Kotácie vložené v priebehu aukcie sa stanú platnými a záväznými v
okamihu ich vloženia.
7. Hodnota kotácie nesmie byť vyššia ako limitná cena stanovená dopytujúcim odberateľom. Kotácia,
ktorá túto podmienku nespĺňa nie je akceptovaná.
8. Kotáciu môže dodávateľ zadať buď s pevnou cenou alebo ako limitnú. Limitnú kotáciu, ktorá je nižšia
ako aktuálna platná konkurenčná kotácia, zaradí Obchodný systém vždy o krok kotácie pred túto
konkurenčnú kotáciu. Konkurenčnými kotáciami sú jednak všetky kotácie s pevnou cenou a jednak
iné limitné kotácie. Obdobne pri zmene situácie na trhu (tj. pri prijatí inej kotácie s lepšou cenou, než
je aktuálna zobrazená cena limitnej kotácie), posunie Obchodný systém automaticky dodávateľa s
limitnou kotáciou o krok pred túto novú kotáciu, ak je hodnota kotačného limitu nižšia ako nová
konkurenčná kotácia.
9. Zadanú kotáciu, ktorá sa stala kotáciou s aktuálne najnižšou hodnotou, už nemôže dodávateľ zrušiť.
10. Aukciu vyhráva dodávateľ, ktorého kotácia má k okamihu ukončenia aukcie najnižšiu hodnotu. V
prípade, že je viac takýchto dodávateľov, vyhráva ten z nich, ktorý vložil kotáciu do Obchodného
systému najskôr.
60

Burzový predpis – koncoví odberatelia (SR)

Priebeh a parametre aukcie
11. Základná doba trvania každej aukcie je 10 minút. Po uplynutí základnej doby pokračuje aukcia s
tým, že skončí náhodne počas nasledujúcich 2 minút. Okamih náhodného skončenia aukcie je
určený Obchodným systémom s použitím funkcie randomizácie.
12. Aukcie prebiehajú v Obchodnom systéme ako aukcie otvorené, tj všetky kotácie dodávateľov sú po
celý čas aukcie anonymne viditeľné pre ostatných dodávateľov i dopytujúceho odberateľa.
Účastníkom aukcie nie sú sprístupnené údaje o dodávateľoch, ktorí sa aukcie zúčastnia.
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