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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0251/2020/E
Číslo spisu: 4386-2019-BA

Bratislava 20. 12. 2019

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
rozhodnutia o tarife za prevádzkovanie systému v časti korekcie neuhradených nákladov
vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou
kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2018
rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov v spojení s § 12 a 18 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 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO 36 599 361 u r č u j e na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021
takto:
1.

Tarifu za prevádzkovanie systému TPSdsVSD2020 ..... €/MWh, to znamená
..... €/MWh bude Východoslovenská distribučná, a.s. faktúrovať organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO 45 687 862 za každú MWh elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny na
vymedzenom území v roku 2020.

2.

..... € korekcia neuhradených nákladov KprdsVSD2020 vynaložených spoločnosťou
Východoslovenská
distribučná,
a.s.
na
podporu
elektriny
vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom
a príplatkom za rok 2018.
Všetky uvedené tarify a hodnoty sú bez dane z pridanej hodnoty.

Doterajšie rozhodnutie č. 0018/2018/E zo dňa 08. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0240/2019/E zo dňa 17. 12. 2018, ktorým úrad určil ceny za poskytovanie systémových služieb
a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra
2021 pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a. s. sa upatňuje do 31. decembra
2019.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom č. 42082/2019/BA zo dňa
09. 12. 2019 oznámil regulovanému subjektu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO 36 599 361 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína cenové konanie
z vlastného podnetu podľa § 14 ods. 1 až 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci rozhodnutia
o tarife za prevádzkovanie systému v časti korekcie neuhradených nákladov vynaložených na
podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2018 (ďalej len „tarifa za prevádzkovanie systému“).
Úrad listom č. 42082/2019/BA zo dňa 09. 12. 2019 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 rozhodnutia o tarife za prevádzkovanie systému v časti korekcie neuhradených nákladov
vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou
kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2018 (ďalej len „tarifa za prevádzkovanie
systému“).
Dôvodom na začatie cenového konania o tarife za prevádzkovanie systému je skutočnosť,
že v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov od 1. januára 2020 dôjde k zmene vykonávania činnosti zúčtovateľa
podpory z prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav na organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný od 1. januára 2020
v zmysle 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.“) zohľadniť
v celkových plánovaných nákladoch na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou aj neuhradené náklady vynaložené spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a.s. na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2018.
Úrad v cenovom konaní vychádza z
a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4513-2018-BA k rozhodnutiu
č. 0240/2019/E zo 17. 12. 2018,
b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4386-2019-BA.
Pri určení tarify za prevádzkovanie systému je pre regulovaný subjekt uvažované od
1. januára 2020 s parametrami podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z.:
a) NN2020 vo výške ..... eura,
b) SNP2018 vo výške ..... eura,
c) PNP2018 vo výške .... eura,
d) PVtps2018 vo výške ..... eura,
e) SVtps2018 vo výške ..... eura,
f) kzprds2018 vo výške .....
Podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona regulácii úrad z vlastného podnetu zmení alebo zruší
rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie.
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Úrad listom č. 42469/2019/BA zo dňa 09. 12. 2019 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 zo dňa 17. 12. 2019 zaevidovaným úradom pod
č. 44671/2019/BA dňa 17. 12. 2019 vyjadril k podkladom rozhodnutia, v ktorom vyjadril nesúhlas
s niektorými paramatrami, ktoré boli použité pri výpočte TPSdsVSD. Kokrétne nesúhlasí
so stanovením hodnoty parametra kzprds2018 vo výške ..... a stanovením hodnoty parametra
Kprds2020 vo výške ..... eura. Regulovaný subjekt vo svojom vyjadrení uvádza, že správne hodnoty
kzprds2018 sú vo výške ..... a Kprds2020 vo výške ..... eura.
Úrad dôkladne preskúmal a vyhodnotil vyjadrenie regulovaného subjektu a konštatuje, že
všetky parametre uvedené v písmene a) až f) odôvodnenia tohto rozhodnutia zodpovedajú
reálnym hodnotám.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade
so zákonom o regulácii, § 2 písm. h), § 3 písm. h) a § 12 a 18 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 2020 do 31. decembra 2021. Doterajšie cenové rozhodnutie č. 0018/2018/E zo dňa
08. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0240/2019/E zo dňa 17. 12. 2018, ktorým úrad určil ceny za
poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na
obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 pre regulovaný subjekt sa upatňuje do
31. decembra 2019.
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

Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva

Rozhodnutie sa doručí:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
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