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

 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
Číslo: 0048/2012/E                                                     Bratislava 14.12.2011 
Spis číslo: 6597-2011-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého a tretieho bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 
rozhodnutia o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike 
a za prevádzkovanie systému na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 
pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35 829 141 takto  
 
 

r o z h o d o l : 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 
písm. a), b), i) a s) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 písm. a), b), h) 
a j) a § 2 písm. a), b), h) a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. 
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 13, § 14, 
§ 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z.z., 
(ďalej len „vyhláška č. 225/2011 Z.z.“), pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35 829 141 určuje 
na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012  

1. Tarifu 7,3300 €/MWh (TSS2012) za systémové služby:  
a) pre prevádzkovateľov miestných distribučných sústav a odberateľov elektriny 
priamo pripojených do prenosovej sústavy na množstvo elektriny odobratej 
z prenosovej sústavy, 
b) pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojeného do prenosovej 
sústavy na množstvo elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny 
prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo  v inom zariadení na výrobu 
elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanej odberateľom 
elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú 
spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy, okrem elektriny spotrebovanej 
pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny,  
c) pre výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy na množstvo elektriny 
vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a dodanej odberateľom 
elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu 
elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny, okrem elektriny 
spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, 
d) pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na množstvo elektriny podľa 
údajov, ktoré prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny 
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odovzdajú prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 6, 7 a 9 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov a na množstvo 
elektriny odobratej z jeho distribučnej sústavy prevádzkovateľmi miestnej distribučnej 
sústavy a odberateľmi elekriny. 

 
2. Hodnoty ekonomických parametrov: 
 
 a) koeficient s = ....... podľa § 20 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 225/2011 Z.z., 
 

b) koeficient zvýhodnenia odberového diagramu Kvd2012 = 0,9 podľa § 20 ods. 3 
písm. e) vyhlášky č. 225/2011 Z.z., 

 
 c) SST2012 - maximálny plánovaný výnos z platieb za uplatňovanie tarif za systémové 

služby prevádzkovateľom distribučnej sústavy a koncovým odberateľom elektriny 
priamo pripojeným do prenosovej sústavy vo výške ................... €,  

 
 d) PPS2012 - plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup 

podporných služieb v roku 2012 od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov 
posporných služieb vo výške ............... €, 

 
 e) PNDispvych - skutočné oprávnené prevádzkové ročné náklady v roku 2010 

na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie 
systémových služieb okrem odpisov vo výške .............. €, 

 
 f) ODispvych - východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu 

vo východiskovom roku regulačného obdobia súvisiacich s dispečerskou činnosťou 
vzťahujúcich sa na RABDispvych a vypočítaných na základe zostatkovej doby 
technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť 
vo výške .................. €, 

 
 g) PODisp2012 - odpisy súvisiace s dispečerskou činnosťou z plánovanej hodnoty 

schválených alebo určených investícii zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív 
nevyhnutne využívaných pre dispečerskú činnosť v roku 2011 a vypočítané na základe 
doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť 
vo výške ................... €, 

 
 e) RABDispvych - východisková hodnota regulačnej bázy aktív, ktorá sa rovná 

všeobecnej hodnote majetku regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej 
s dispečerskou činnosťou precenenej k 1. januáru roka 2011 vo výške .............. €, 

 
 f) WACC - miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 

2012 až 2016 určená podľa § 3 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 225/2011 Z.z. vo výške ........ %, 
 
 g) SST2010 - maximálny plánovaný výnos z platieb za systémové služby roku 2010 

vo výške ..................... €, 
 
 h) PPS2010 - celkové plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup 

podporných služieb od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných 
služieb v roku 2010 vo výške .................... €, 
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 i) KS2012 - faktor vyrovnania na rok 2012 podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 225/2011 Z.z. 
vo výške .................... €. 

 
3. Tarifu 15,7000 €/MWh (TPSpo

2012) za prevádzkovanie systému: 
a) pre prevádzkovateľov miestných distribučných sústav a odberateľov elektriny 
priamo pripojených do prenosovej sústavy na množstvo elektriny odobratej 
z prenosovej sústavy, 
b) pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojeného do prenosovej 
sústavy na množstvo elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny 
prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo  v inom zariadení na výrobu 
elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanej odberateľom 
elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú 
spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy, okrem elektriny spotrebovanej 
pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny,  
c) pre výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy na množstvo elektriny 
vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a dodanej odberateľom 
elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu 
elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny, okrem elektriny 
spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, 

 
4. Tarifu za prevádzkovanie systému TPSZSE-D

2012  5,7094 €/MWh za každú MWh 
elektriny odobratej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy a koncovými 
odberateľmi elektriny z regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa 
ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

 
5. Tarifu za prevádzkovanie systému TPSSSE-D

2012  -11,8025 €/MWh za každú MWh 
elektriny odobratej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy a koncovými 
odberateľmi elektriny z regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.  

 
6. Tarifu za prevádzkovanie systému TPSVSD

2012  -4,3331 €/MWh za každú MWh 
elektriny odobratej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy a koncovými 
odberateľmi elektriny z regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. 

 
7. Hodnoty ekonomických parametrov: 
 

a) koeficient zvýhodnenia odberového diagramu Kvd2012 = 0,9 podľa § 18 ods. 2  
písm. e) vyhlášky č. 225/2011 Z.z., 

 
 b) PNOT2012 - maximálny plánovaný výnos podľa § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 225/2011 Z.z. vo výške ............... €, 
 
 c) KPS2012 - korekcia na rok 2012 zohľadňujúca náklady a výnosy regulovaného 

subjektu z platieb za prevádzkovanie systému v roku 2010 vo výške .................. €, 
 
8. Tarifu za prevádzkovanie systému TPSote

2012 0,4266 €/MWh podľa § 43 ods. 2  
písm. b) vyhlášky č. 225/2011 Z.z. 
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Všetky uvedené tarify a hodnoty sú bez DPH.  
 
 
Odôvodnenie: 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  
vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny uložilo 
rozhodnutím č. 3/2011 z 31. augusta 2011 regulovanému subjektu Slovenské elektrárne, a.s., 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 (ďalej len „regulovaný subjekt“) 
počnúc dňom 1. januára 2012 tieto povinnosti: 
a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v roku 2012 v objeme 1 892 GWh a dodávať elektrinu 
vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2012 v objeme 1 630 GWh, 
b) dodržať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia vo výške najviac 15% na celkovej 
domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch, 
c) dodržať cenu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví ( ďalej len „úrad“ ) v súlade s § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). 
Ministerstvo súčasne uložilo : 
- rozhodnutím č. 4/2011 z 31. augusta 2011 prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 
spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. počnúc dňom 1. januára 2012 tieto 
povinnosti: 
   a) zabezpečiť prednostný prístup a prednostný prenos elektriny vyrobenej z domáceho uhlia 
na vymedzenom území, 
   b) sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na celkovej domácej spotrebe 
elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch, 
- rozhodnutiami č. 6/2011, 10/2011, 8/2011 zo dňa 31. augusta 2011 
prevádzkovateľom distribučných sústav - spoločnostiam ZSE Distribúcia, a.s., 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. počnúc 
dňom 1. januára 2012 tieto povinnosti: 
- zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na časti vymedzeného územia, 
- rozhodnutiami č. 5/2011, 9/2011, 7/2011 zo dňa 31. augusta 2011 – spoločnostiam 
ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. 
počnúc dňom 1. januára 2012 tieto povinnosti: 
prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme: 
 ZSE Energia, a.s.                      774 GWh 
 Stredoslovenská energetika, a.s. 514 GWh 
 Východoslovenská energetika a.s. 342 GWh 
z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia. 
 

Na základe rozhodnutí ministerstva určil úrad pre subjekt Slovenské elektrárne, a.s. 
tarifu a alikvotnú časť nákladov súvisiacich s výrobou elektriny z domáceho uhlia, ktoré 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú výšku tarify za prevádzkovanie systému fakturovanú 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) 
koncovým odberateľom elektriny, ktorí sú priamo pripojení k prenosovej sústave  
a prevádzkovateľom distribučných sústav. 
 

Na základe uvedeného podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii začal úrad dňa 30.11.2011 
úrad z vlastného podnetu  cenové konanie vo veci rozhodnutia o cenách za poskytovanie 
systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2012 
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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“). 

 
Na určenej tarife za prevádzkovanie systému TPSpo

2012 vo výške 15,7000 €/MWh 
sa jednotlivé plánované alikvotné časti nákladov podieľajú takto: 

- alikvotná časť nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia vrátane korekcií za rok 
2010 vo výške 2,2456  €/MWh,  

- alikvotná časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie  
vrátane korekcií za rok 2010 vo výške 11,9474  €/MWh, 

- alikvotná časť nákladov na výrobu elektriny technológiami kombinovanej výroby 
elektriny a tepla vrátane korekcií za rok 2010 vo výške 1,4378  €/MWh, 

- alikvotná časť nákladov na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu 
s elektrinou vo výške 0,0692  €/MWh.  
 
Úrad podľa § 14 ods. 2 zákona o regulácii listom č. 29298/2011/BA zo dňa 

30.11.2011 regulovanému subjektu a listom č. 29288/2011/BA zo dňa 30.11.2011 
ministerstvu oznámil, že začal cenové konanie z vlastného podnetu vo veci rozhodnutia 
o určení cien za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie 
systému na rok 2012 pre regulovaný subjekt. 

Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamil účastníkom cenového konania 
listami zo dňa 30.11.2011 s podacími číslami č. 29304/2011/BA a č. 29302/2011/BA návrh 
cien za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému 
na rok 2012 pre regulovaný subjekt s výzvou na vyjadrenie sa v určenej lehote odo dňa 
doručenia oznámenia. 

 
Regulovaný subjekt sa listom č. PS/2011/017090 zo dňa 05.12.2011 evidovaným 

úradom pod č. 32511/2011/BA zo dňa 06.12.2011 vyjadril k podkladom a údajom návrhu 
ceny, v ktorom navrhol doplnenia podkladov pre vydanie rozhodnutia v cenovom konaní 
a o ich zohľadnenie zo strany úradu: 

- regulovaný subjekt navrhuje zníženie hodnoty plánovaného preneseného množstva 
elektriny na rok 2012 oproti údajom, ktoré predložil úradu na základe prognózy z augusta 
2012 a to o .............. MWh. Túto úpravu požaduje regulovaný subjekt na základe 
predpokladanej zmeny v odhade odberu elektriny na rok 2012 odberateľa elektriny 
pripojeného do prenosovej sústavy. Úrad požiadavku neakceptoval a pre výpočet tarify 
za systémové služby a taríf za prevádzkovanie systému ponechal pôvodnú hodnotu 
plánovaného preneseného množstva elektriny na rok 2012 podľa návrhu ceny za prístup 
do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2012. Rozdiely medzi plánovanými výnosmi 
a skutočnými výnosmi z uplatnenia  uvedených taríf a plánovanými nákladmi a skutočnými 
nákladmi, na pokrytie ktorých sa platby za tieto tarífy použijú, sú predmetom korekcie 
podľa § 20 ods. 2 a § 18 ods. 3 vyhlášky č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška 
č. 225/2011 Z.z.“). 
 

Ministerstvo sa k predloženým podkladom vyjadrilo listom č. 10766/2011-3200 
zo dňa 06.12.2011 evidovaným úradom pod č. 32568/2011/BA zo dňa 06.12.2011, v ktorom 
oznámilo, že k predloženému návrhu nebude vznášať pripomienky. 

 
Úrad pri určení ceny za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike 

a za prevádzkovanie systému na rok 2012 čiastočne zapracoval a zohľadnil pripomienky 
ZSE Distribúcia, a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. a Východoslovenská 
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distribučná, a.s., ktoré obdržal v rámci cenových konaní vo veci rozhodnutí o cenách 
za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému 
na rok 2012 a pre výpočet TSS2012  a TPS2012  uplatnil: 
- koeficient Kvd2012 = 0,9 podľa § 20 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 225/2011 Z.z., 
- koeficient Kvd2012 = 0,9 podľa § 18 ods. 2 písm. e) vyhlášky č. 225/2011 Z.z., 
- množstvo elektriny podľa § 12 ods. 6 a 7 nariadenia vlády č. 317/2007 Z.z. v znení 
neskorších predpisov od prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy vo výške 
.................. MWh. 

 
Úrad po vyhodnotení podkladov na rozhodnutie o určení ceny dospel k záveru, 

že určené ceny sú v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 1 písm. a), b), h) a j) a § 2 
písm. a), b), h) a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. 
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 13, § 14, 
§ 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č.438/2011 Z. z., 
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona 
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda Rady pre reguláciu 
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu. 

 
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 vo veciach cien nemá 
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 

              Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 
            predseda Rady pre reguláciu 
   vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu 

 
 
 
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.  
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava 26 
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19,  
827 15 Bratislava 


