ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0281/2018/E
Číslo spisu: 1452-2018-BA

Bratislava 30. 11. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0002/2019/E zo
dňa 10. 10. 2018, ktorým určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na obdobie
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 19 až 21 vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky
č. 207/2018 Z. z. z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141
m e n í rozhodnutie č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017 na obdobie od 1. decembra 2018
do 31. decembra 2018 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017 na prvej strane v bode č. 1.
v treťom stĺpci tabuľky sa doterajšia hodnota koeficientu zahrnutia rezervovanej kapacity
výrobcov elektriny „0,0845“ nahrádza hodnotou „0,0001“.
Ostatné údaje a hodnoty uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa
08. 11. 2017 zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017
v znení rozhodnutia č. 0002/2019/E zo dňa 10. 10. 2018.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím
č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017 ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na
rok 2018 s platnosťou až do roku 2021 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len „regulovaný
subjekt“).

Dňa 28. 11. 2018 úrad listom č. 39286/2018/BA oznámil regulovanému subjektu, že začína
cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon
o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017.
Zároveň podľa § 14 ods. 3 zákona o regulácii úrad listom č. 39287/2018/BA zo dňa
28. 11. 2018 upovedomil o začatí cenového konania aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky ako účastníka cenového konania.
Dôvodom na začatie cenového konania je zmena objemu fakturovanej rezervovanej
kapacity výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy v roku 2018 s následným
dopadom na platby za prístup do prenosovej sústavy výrobcov elektriny prevádzkovateľovi
prenosovej sústavy v roku 2018 a splnenie podmienky v zmysle § 19 ods. 10 vyhlášky
č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky
vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. (ďalej
len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“) vo veci určenia koeficientu zahrnutia rezervovanej kapacity
výrobcov elektriny.
Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické
parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Úrad dňa 28. 11. 2018 listom č. 39321/2018/BA vyzval regulovaný subjekt a listom
č. 39322/2018/BA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na vyjadrenie
k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote päť dní odo dňa doručenia výzvy.
Regulovaný subjekt sa listom č. PS/2018/017681 doručeným na úrad dňa 29. 11. 2018
a zaevidovaným pod č. 39477/2018/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa
k podkladom pred vydaním rozhodnutia, v ktorom oznámil, že zaslaný výpočet koeficientu
zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov elektriny na obdobie od 01. 12. 2018 do 31. 12. 2018
a návrh zmeny rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017 berie na vedomie bez
pripomienok.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa k predloženej výzve na vyjadrenie sa
k podkladom pred vydaním rozhodnutia vyjadrilo listom č. 22283/2018-4130-63828 zo dňa
29. 11. 2018 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 39598/2018/BA doručeným na úrad
prostredníctvom elektronickej pošty dňa 29. 11. 2018, v ktorom uviedlo, že predložené podklady
spĺňajú atribúty stanovené vyhláškou č. 18/2017 Z. z. a oznámilo úradu, že k týmto podkladom
nebude vznášať pripomienky.
Úrad v cenovom konaní vychádza z
a) rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017,
b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 8293-2017-BA k rozhodnutiu
č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017,
c) informácií známych mu z jeho úradnej činnosti.
Vplyv cien za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v období od 1. decembra
2018 do 31. decembra 2018 oproti obdobiu od 1. januára 2018 do 30. novembra 2018 na výrobcov
elektriny, ktorí sú pripojení do prenosovej sústavy, bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii
úradom vyhodnotený takto:
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- koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov elektriny pripojených do prenosovej
sústavy sa zníži z 0,0845 na 0,0001, teda zníženie o 99,88 %.
Úrad dôkladne zvážil potrebu zmeny rozhodnutia č. 0001/2018/E zo dňa 08. 11. 2017
pokiaľ ide o údaje získané z vlastnej úradnej činnosti a o údaje a podklady zaslané regulovaným
subjektom a upravil koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov elektriny, ktorý znížil
z hodnoty 0,0845 pre rok 2018 na hodnotu 0,0001.
Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien
od 1. decembra 2018 do 31. decembra 2018. Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 postupuje
regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien podľa rozhodnutia č. 0002/2019/E zo dňa 10. 10. 2018.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie z dôvodu
zmeny objemu fakturovanej rezervovanej kapacity výrobcov elektriny pripojených do prenosovej
sústavy v roku 2018 a splnenia zásady tvorby hodnoty koeficientu zahrnutia rezervovanej kapacity
výrobcov elektriny je v súlade so zákonom o regulácii a s § 19 až 21 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
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