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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0088/2022/E
Číslo spisu: 6366-2021-BA

Bratislava 22. 12. 2021

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 neskorších predpisov vo veci určenia
ceny za výkon činnosti výkupcu elektriny

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 4 zákona č. 309/3009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 10a a 10b 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 neskorších predpisov z vlastného
podnetu tak, že pre regulovaný subjekt Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy
44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 u r č u j e maximálne ceny za výkon činnosti výkupcu
elektriny na obdobie od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022)
takto:
1. náklady na odchýlku súvisiace s výkupom elektriny od výrobcov elektriny s nárokom na
podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku v eurách na jednotku
množstva elektriny vykúpenej v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku vo výške
3,99 eura/MWh,
2. náklady na obsluhu výrobcov elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny v eurách na
jednotku množstva elektriny vykúpenej v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku vo
výške 0,71 eura/MWh,
3. primeraný zisk v eurách na jednotku množstva elektriny vykúpenej v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku, ktorý je možné zahrnúť do úhrady za činnosť výkupcu elektriny
vo výške 0,00 eura/MWh,
4. plánované množstvo vykúpenej elektriny pre účely podpory výroby elektriny v MWh vo výške
1 369 000 MWh,
5. k - koeficient vo výške 4,70 eura/MWh podľa § 10a ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania
regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určuje ceny za výkon činnosti
výkupcu elektriny pre regulovaný subjekt Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy
44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Dňa 30. 11. 2021 úrad listom č. 32261/2021/BA oznámil regulovanému subjektu, že začína
cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci
určenia ceny za výkon činnosti výkupcu elektriny.
Dôvodom na začatie cenového konania je skutočnosť, že podľa § 11 ods. 1 písm. k)
zákona o regulácii výkon činnosti výkupcu elektriny podlieha cenovej regulácii, o ktorej
rozhoduje úrad v cenovom konaní.
Regulovaný subjekt je výkupcom elektriny určeným na rok 2022 Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), pričom na základe povolenia na
činnosť výkupcu elektriny bude v roku 2022 vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny s právom
na podporu a preberať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny s právom na podporu.
Podľa § 5a ods. 2 zákona č. 309/3009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) výkupca elektriny má voči
zúčtovateľovi podpory právo na úhradu za činnosti spojené s výkupom elektriny od výrobcov
elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a za činnosti spojené s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d)
(ďalej len „úhrada za činnosť výkupcu elektriny“). Úhrada za činnosť výkupcu elektriny je určená
za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny ako súčasť koeficientu podľa § 6
ods. 1 písm. b).
Podľa § 5a ods. 4 zákona č. 309/3009 Z. z. ak výkupcu elektriny určí ministerstvo,
koeficient podľa § 6 ods. 1 písm. b) vrátane úhrady za činnosť výkupcu elektriny určí úrad
v konaní o cenovej regulácii.
Pri určení ceny sa cenou vykupovanej elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona
č. 309/3009 Z. z. rozumie cena elektriny za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom
elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) určená ako trhová cena predstavujúca základ pre výpočet ceny
vykupovanej elektriny a koeficient zohľadňujúci hodnotu vykupovaného diagramu výroby
elektriny voči základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny, náklady spojené s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku a náklady na činnosti spojené s výkupom elektriny.
Koeficient k za činnosť výkupcu elektriny sa v súlade s § 10a ods. 3 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 neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“) stanovuje podľa § 10b
vyhlášky č. 18/2017 Z. z.
Úrad listom č. 32273/2021/BA zo dňa 01. 12. 2021 požiadal v súlade so zásadou
súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10b vyhlášky č. 18/2017 Z. z.,
o zaslanie súvisiacich plánovaných údajov výkupcu elektriny na rok 2022, a to v členení náklady
za odchýlku, náklady na obsluhu výrobcov elektriny, primeraný zisk a plánované množstvo
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vykúpenej elektriny pre účely podpory výroby elektriny, a to v lehote do siedmich dní odo dňa
doručenia tejto výzvy.
Regulovaný subjekt zaslal požadované údaje listom č. CR/126/2021 zo dňa 08. 12. 2021
doručený prostredníctvom elektronickej pošty úradu dňa 08. 12. 2021 a zaevidovaný pod podacím
číslom úradu 33254/2021/BA.
Úrad listom č. 33312/2021/BA zo dňa 09. 12. 2021 požiadal v súlade so zásadou
súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10b vyhlášky
č. 18/2017 Z. z. o podrobnejšie (po položkách) zaslanie súvisiacich plánovaných údajov výkupcu
elektriny na rok 2022 – doplnenie údajov, a to v členení náklady za odchýlku, náklady na obsluhu
výrobcov elektriny, primeraný zisk, a to v lehote do piatich dní odo dňa doručenia tejto výzvy.
Regulovaný subjekt zaslal požadované údaje listom č. CR/130/2021 zo dňa 14. 12. 2021
doručený prostredníctvom elektronickej pošty úradu dňa 14. 12. 2021 a zaevidovaný pod podacím
číslom úradu 33766/2021/BA.
Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu
č. 6366-2021-BA.
Vplyv cien za výkon činnosti výkupcu elektriny na rok 2022 oproti roku 2021 bol podľa
§ 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený na odberateľov elektriny takto:
Na rok 2021 bol regulovaný subjekt vybraný za výkupcu elektriny ministerstvom formou aukcie
a na rok 2022 bol regulovaný subjekt za výkupcu elektriny ministerstvom určený, preto sa cenová
regulácia vzťahuje na výkon činnosti výkupcu elektriny podľa § 10b vyhlášky č. 18/2017 Z. z.,
kde sú stanovené ceny na výpočet činnosti výkupcu elektriny, pričom ide o rozdielne spôsoby
cenovej regulácie činnosti výkupcu elektriny a nie je možné vyhodnotiť vplyv na odberateľov
elektriny podľa zákona o regulácii.
Úrad dňa 21. 12. 2021 listom č. 34586/2021/BA vyzval regulovaný subjekt 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. CR/134/2021 zo dňa 22. 12. 2021 doručený
prostredníctvom elektronickej pošty úradu dňa 22. 12. 2021 a zaevidovaný pod podacím číslom
úradu 34696/2021/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním
rozhodnutia, v ktorom oznámil, že podklady pred vydaním rozhodnutia berie na vedomie a nemá
k nim pripomienky.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade
so zákonom o regulácii, § 2 písm. k), § 3 písm. k), 10a a § 10b vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien od
1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (do 31. decembra 2022). Podľa
čl. I Dodatku č. 1 k Regulačnej politike sa 5. regulačným obdobím rozumie obdobie od
1. januára 2017 do 31. decembra 2021 s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. decembra 2022.
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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.

Andrej Juris
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
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