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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0194/2018/E
Číslo spisu: 9521-2017-BA

Bratislava 21. 12. 2017

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
rozhodnutia o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému
v elektroenergetike
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 11 až 13, 16 až 18, 23 až 25 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
z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt OKTE, a. s., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 u r č u j e na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra
2021 tieto tarify za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému
v elektroenergetike:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Tarifu 6,8919 €/MWh (TSS2018) za systémové služby, ktorá sa uplatňuje na koncovú
spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2018.
Tarifu za systémové služby TSSSEPS2018 vo výške 6,8919 €/MWh, to znamená
6,8919 €/MWh bude Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. faktúrovať
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., za každú MWh elektriny
odobratej koncovými odberateľmi elektriny na vymedzenom území v roku 2018.
Tarifu 26,2011 €/MWh (TPS2018) za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje
na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2018.
Tarifu za prevádzkovanie systému TPSvSE2018 vo výške 4,3559 €/MWh, to znamená
4,3559 €/MWh budú Slovenské elektrárne, a.s. faktúrovať organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou OKTE, a. s., za každú MWh elektriny odobratej koncovými
odberateľmi elektriny na vymedzenom území v roku 2018.
Tarifu za prevádzkovanie systému TPSZSD2018 vo výške ..... €/MWh, to znamená .....
€/MWh bude Západoslovenská distribučná, a.s. faktúrovať organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou OKTE, a. s., za každú MWh elektriny odobratej koncovými
odberateľmi elektriny na vymedzenom území v roku 2018.
Tarifu za prevádzkovanie systému TPSSSE-D2018 vo výške ..... €/MWh, to znamená .....
€/MWh bude Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. faktúrovať organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., za každú MWh elektriny odobratej
koncovými odberateľmi elektriny na vymedzenom území v roku 2018.

7.

8.
9.

Tarifu za prevádzkovanie systému TPSVSD2018 vo výške ..... €/MWh, to znamená .....
€/MWh bude Východoslovenská distribučná, a.s. faktúrovať organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., za každú MWh elektriny odobratej
koncovými odberateľmi elektriny na vymedzenom území v roku 2018.
Tarifu za prevádzkovanie systému za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu
s elektrinou TPSote2018 vo výške 0,0683 €/MWh organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou v roku 2018.
Tarifu za prevádzkovanie systému za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou TPSost2018 vo výške 0,2057 €/MWh organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou v roku 2018.
Tarify a hodnoty uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Zároveň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach doterajšie rozhodnutie č. 0209/2017/E zo
dňa 28. 02. 2017 z r u š u j e od 1. januára 2018. Vyúčtovanie tarify za prevádzkovanie
systému a tarify za systémové služby za rok 2017 sa vykoná podľa doterajšieho rozhodnutia
č. 0209/2017/E zo dňa 28. 02. 2017.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím
č. 0209/2017/E zo dňa 28. 02. 2017 ceny za poskytovanie systémových služieb
a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra
2021 pre regulovaný subjekt subjekt OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO 45 687 862 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Dňa 12. 12. 2017 úrad listom č. 44968/2017/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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0209/2017/E zo dňa 28. 02. 2017.
Dôvodom na začatie cenového konania je skutočnosť, že v priebehu roku 2017 došlo
k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa
§ 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Zmena spočíva najmä v zmene plánovanej alikvotnej
časti nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému za výrobu elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie, technológiami kombinovanej výroby elektriny a tepla, za
výrobu elektriny z domáceho uhlia, za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu
s elektrinou, za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a taktiež zmena
predpokladanej koncovej spotreby elektriny na vymedzenom území, na ktorú bude uplatňovaná
tarifa za prevádzkovanie systému na rok 2018.
Úrad v cenovom konaní vychádzal z
a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 842-2017-BA k rozhodnutiu
č. 0209/2017/E zo dňa 28. 02. 2017,
b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 9521-2017-BA.
Pri určení výšky nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému sa pre
regulovaný subjekt vychádza od 1. januára 2018 z parametrov podľa 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
(ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z“):
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a) QPKStps2018 - QPvd2018 x Kvd2018 – plánovaná koncová spotreba elektriny
na vymedzenom území na rok 2018, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie
systému vo výške ..... MWh,
b) QPvd2018 – celkový plánovaný objem elektriny podľa § 12 ods. 1, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,
§ 18 ods. 3 a § 23 ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. vo výške ..... MWh,
c) tarifa 26,2011 €/MWh (TPS2018) za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje
na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2018,
d) koeficient zvýhodnenia odberového diagramu Kvd2018 = 0,95 podľa § 12 ods. 1, § 16
ods. 2, § 17 ods. 2, § 18 ods. 3 a § 23 ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z.,
e) ..... eur ako celkové plánované náklady Nozekv2018 na nákup elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
prevádzkovateľov distribučných sústav v roku 2018,
f) ..... eur ako alikvótna časť nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia zohľadnená
v tarife za prevádzkovanie systému na rok 2018,
g) ..... eur ako alikvótna časť nákladov za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou zohľadnená v tarife za prevádzkovanie systému na rok 2018,
h) NPSS2018 – plánované náklady na systémové služby s primeraným ziskom vo výške .....
eur.
Vplyv tarify za systémové služby v elektroenergetike na rok 2018 oproti roku 2017 na
koncových odberateľov elektriny, na ktorú sa uplatňuje bol podľa § 14 ods. 11 zákona
o regulácii úradom vyhodnotený tak, že sa jej výška zníži z 7,0491 eura/MWh na
6,8919 eura/MWh, čo predstavuje medziročné zníženie o 2,23 % a vplyv tarify za
prevádzkovanie systému na rok 2018 oproti roku 2017 na koncových odberateľov elektriny, na
ktorú sa uplatňuje bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený tak, že jej
výška zníži z 26,2030 eura/MWh na 26,2011 eura/MWh, čo predstavuje medziročné zníženie
o 0,01 %.
V priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov úrad zistil, že z dôvodu
rozsahu zmien, určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia nie je možné
doterajšie rozhodnutie zmeniť, ale je potrebné ho nahradiť novým rozhodnutím, pričom sa
zároveň v súlade so zásadou hospodárnosti v tom istom konaní podľa § 17 ods. 2 písm. d)
zákona o regulácii zruší doterajšie rozhodnutie č. 0209/2017/E zo dňa 28. 02. 2017, číslo spisu
842-2017-BA.
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 19. 12. 2017 listom č. 45227/2017/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. 1046/2017 doručeným na úrad dňa 21. 12. 2017
a zaevidovaným pod č. 46176/2017/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa
k podkladom pred vydaním rozhodnutia, v ktorom oznámil, že sa vzdáva práva na vyjadrenie sa
a pripomienkovania predmetných podkladov.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade
so zákonom o regulácii, § 2 písm. h), § 3 písm. h) a § 11 až 13, 16 až 18, 23 až 25 vyhlášky
č. 18/2017 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021, pričom doterajšie rozhodnutie č. 0209/2017/E zo dňa
28. 02. 2017 sa zrušuje od 01. 01. 2018 (ex nunc). Regulovaný subjekt vykoná vyúčtovanie
tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby za rok 2017 podľa doterajšieho
rozhodnutia č. 0209/2017/E zo dňa 28. 02. 2017.
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 Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva

Rozhodnutie sa doručí:
OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
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