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ČIASTKOVÁ TABUĽKA ZHODY 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. 

júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so 

zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES 

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Článok 

(Č, O, 

V, P) 

Text Spôsob 

transp. 

(N, O, 

D, n.a.) 

Ćíslo 

zákona 

Článok 

 (Č, §, O, 

V, P) 

Text Zhoda Poznámky 

(pri návrhu predpisu – 

predpokladaný dátum 

účinnosti**) 

Č:32 

O:1 
Prístup tretích strán 

Členské štáty zabezpečia zavedenie 

systému pre prístup tretích strán do 

prepravnej a distribučnej siete a do 

zariadení LNG na základe uverejnených 

taríf platných pre všetkých oprávnených 

odberateľov vrátane dodávateľských 

podnikov a uplatňovaných objektívne a 

bez diskriminácie medzi užívateľmi 

siete. Členské štáty zabezpečia, aby tieto 

tarify alebo metodiky ich výpočtu boli 

pred nadobudnutím účinnosti schválené 

v súlade s článkom 41 regulačným 

orgánom uvedeným v článku 39 ods. 1 a 

aby tieto tarify a metodiky – ak sú 

schvaľované len metodiky – boli pred 

nadobudnutím účinnosti uverejnené. 

N Návrh 

251/2012 

 

 

 

 

Návrh 

251/2012 

§ 15 

O:12 

 

 

 

 

§ 15 

O:13 

Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s 

plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete a do 

zásobníka v rozsahu prístupu k uskladňovacej kapacite 

na zabezpečenie splnenia skladovacej povinnosti podľa 

§ 22a ods. 6 písm. a). 

 

Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre 

prístup do ťažobnej siete, do zásobníka okrem prístupu 

do zásobníka na zabezpečenie splnenia skladovacej 

povinnosti podľa § 22a ods. 6 písm. a) a k akumulácii 

plynu v distribučnej sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej 

siete, prevádzkovateľ zásobníka a prevádzkovateľ 

distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť 

obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej 

siete, zásobníka a akumulácie plynu v distribučnej 

sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ 

zásobníka a prevádzkovateľ distribučnej siete je 

povinný umožniť užívateľom siete vyjadriť sa k návrhu 

obchodných podmienok na prístup a využívanie 

ťažobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v 

distribučnej sieti a k návrhu zmien týchto podmienok. 

Ú 

 

 

 

 

 

Ú 

01/12/2022 

 

 

 

 

 

01/12/2022 

Č:33 

O:1 

Pri organizácii prístupu do zásobníkov a 

akumulácii plynu môžu členské štáty, ak 

je to technicky a/alebo ekonomicky 

potrebné na poskytovanie efektívneho 

prístupu do siete na účely dodávok 

odberateľom, ako aj pre organizáciu 

N Návrh 

251/2012 

§ 15 

O:13 

Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre 

prístup do ťažobnej siete, do zásobníka okrem prístupu 

do zásobníka na zabezpečenie splnenia skladovacej 

povinnosti podľa § 22a ods. 6 písm. a) a k akumulácii 

plynu v distribučnej sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej 

siete, prevádzkovateľ zásobníka a prevádzkovateľ 

Ú 01/12/2022 
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prístupu k podporným službám, zvoliť 

jeden z postupov uvedených v odsekoch 

3 a 4 alebo oba z nich. Tieto postupy 

musia spĺňať kritériá objektivity, 

transparentnosti a nediskriminácie. 

 

Regulačné orgány, ak tak členské štáty 

stanovili, alebo členské štáty vymedzia a 

uverejnia kritériá, podľa ktorých sa určí 

systém uplatniteľný pre prístup do 

zásobníkov a akumulácii plynu. 

Zverejnia alebo uložia 

prevádzkovateľom zásobníkov a 

prepravných sietí povinnosť zverejniť, 

ktoré zásobníky alebo ich časti a ktorá 

akumulácia plynu sa ponúka na základe 

rôznych postupov uvedených v 

odsekoch 3 a 4. 

 

Povinnosťou uvedenou v druhej vete 

druhého pododseku nie je dotknuté 

právo voľby, ktoré sa členským štátom 

zaručuje v prvom pododseku. 

distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť 

obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej 

siete, zásobníka a akumulácie plynu v distribučnej 

sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ 

zásobníka a prevádzkovateľ distribučnej siete je 

povinný umožniť užívateľom siete vyjadriť sa k návrhu 

obchodných podmienok na prístup a využívanie 

ťažobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v 

distribučnej sieti a k návrhu zmien týchto podmienok. 

Č:33 

O:3 

V prípade dohodnutého prístupu členské 

štáty alebo, ak tak stanovili členské 

štáty, regulačné orgány prijmú 

nevyhnutné opatrenia pre plynárenské 

podniky a oprávnených odberateľov 

buď vo vnútri, alebo mimo územia 

pokrytého prepojenou sieťou, aby bolo 

možné dohodnúť prístup do zásobníkov 

a akumulácii plynu, ak je to technicky 

a/alebo ekonomicky potrebné na 

zabezpečenie efektívneho prístupu do 

siete alebo na organizáciu prístupu k 

ďalším podporným službám. Strany sú 

povinné dohodnúť prístup do 

zásobníkov, akumulácii plynu a ďalším 

N Návrh 

251/2012 

§ 15 

O:13 

Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre 

prístup do ťažobnej siete, do zásobníka okrem prístupu 

do zásobníka na zabezpečenie splnenia skladovacej 

povinnosti podľa § 22a ods. 6 písm. a) a k akumulácii 

plynu v distribučnej sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej 

siete, prevádzkovateľ zásobníka a prevádzkovateľ 

distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť 

obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej 

siete, zásobníka a akumulácie plynu v distribučnej 

sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ 

zásobníka a prevádzkovateľ distribučnej siete je 

povinný umožniť užívateľom siete vyjadriť sa k návrhu 

obchodných podmienok na prístup a využívanie 

ťažobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v 

distribučnej sieti a k návrhu zmien týchto podmienok. 

Ú 01/12/2022 
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podporným službám v dobrej viere. 

 

O zmluve o prístupe do zásobníkov, 

akumulácii plynu a ďalším podporným 

službám sa rokuje s príslušným 

prevádzkovateľom zásobníkov alebo 

plynárenskými podnikmi. Regulačné 

orgány, ak tak členské štáty stanovili, 

alebo členské štáty požadujú od 

prevádzkovateľov zásobníkov a 

plynárenských podnikov, aby uverejnili 

svoje hlavné obchodné podmienky 

použitia zásobníkov, akumulácie plynu a 

ďalších podporných služieb do 1. 

januára 2005 a následne každý rok. 

 

Pri vypracovávaní podmienok 

uvedených v druhom pododseku 

prevádzkovatelia zásobníkov a 

plynárenské podniky konzultujú s 

užívateľmi siete.  

Č:48 

O:4 

Plynárenské podniky, ktorým nebola 

udelená odchýlka podľa odseku 1 tohto 

článku, nesmú odmietnuť alebo musia 

prestať odmietať poskytovať prístup do 

siete z dôvodu záväzkov úhrady 

minimálneho odberu prijatých v zmluve 

o nákupe plynu. Členské štáty 

zabezpečia dodržiavanie príslušných 

ustanovení článkov 32 až 44. 

N Návrh 

251/2012 

§ 15 

O:12 

Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s 

plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete a do 

zásobníka v rozsahu prístupu k uskladňovacej kapacite 

na zabezpečenie splnenia skladovacej povinnosti podľa 

§ 22a ods. 6 písm. a). 

Ú 01/12/2022 

*    členenie smernice je vecou gestora 

** dátum účinnosti zapíšte vo formáte dd/mm/rrrr, napr. 17/07/2005 

LEGENDA: 
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V stĺpci (1): 

Č – článok 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno (číslo) 

 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 

O – transpozícia s možnosťou voľby 

D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) 

n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

V stĺpci (5): 

Č – článok 

§ – paragraf 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno 

V stĺpci (7): 

Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, 

správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou 

infraštruktúrou,s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti) 

Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je 

splnená) 

Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k 

prebratiu dôjde v budúcnosti) 

n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je 

potrebné ho prebrať) 

 

 

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu: (uveďte číslo smernice) 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES 

 
Por. č. Názov predpisu: 

1.  Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov 

2.  Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 


