
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: 0002/2020/P-ZR                     Bratislava 08. 10. 2020 

Číslo spisu: 5450-2020-BA  
 

 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 v cenovom konaní z vlastného 

podnetu vo veci zmeny rozhodnutia č. 0044/2017/P zo dňa 24. 11. 2016, ktorým úrad schválil na 

obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným 

odberateľom a podmienky ich uplatnenia 
 

r o z h o d o l 
 

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii                                               

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt                                 

Your energy, a.s. v likvidácii (do 24. septembra 2020 Your energy, a.s.), Grösslingova 4,               

811 09 Bratislava, IČO 46 542 965  z r u š u j e s účinnosťou od 01. 11. 2020 rozhodnutie 

č. 0044/2017/P zo dňa 24. 11. 2016, pretože regulovaný subjekt prestal vykonávať dodávku plynu 

zraniteľným odberateľom. 
 

Ceny za dodávku plynu podľa rozhodnutia č. 002442017/P zo dňa 24. 11. 2016 sa uplatnia na plyn 

dodaný zraniteľným odberateľom plynu do 31. 10. 2020. 
 

Odôvodnenie: 

Úrad listom č. 22605/2020/BA zo dňa 10. 09. 2020 oznámil regulovanému subjektu                    

Your energy, a.s. v likvidácii (do 24. septembra 2020 Your energy, a.s.), Grösslingova 4,               

811 09 Bratislava, IČO 46 542 965  (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína z vlastného podnetu 

cenové konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0044/2017/P zo dňa 24. 11. 2016, ktorým úrad 

schválil na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálne ceny za dodávku plynu 

zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia.  
 

Dôvodom na začatie cenového konania o zmene rozhodnutia bola skutočnosť, že v priebehu 

roku 2020 došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení 

ceny 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“). Výrazná zmena ekonomických parametrov, 

spočívala v poklese ceny produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t za obdobie od                                     

01. septembra 2015 do  31. augusta 2016, pričom priemerná cena v tomto produkte za uvedené 

obdobie bola 0,016293 €/kWh v porovnaní s cenou produktu NCG Calendar +1 za obdobie od                                        

01. septembra 2019 do 31. augusta 2020, priemerná cena v tomto produkte za uvedené obdobie bola                      

0,014803 €/kWh. Jedná sa teda o pokles ceny plynu na burze o 0,001490 €/kWh, t. j. o 9,15 %. 
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Následne bolo 02. 10. 2020 úradu doručené  a zaevidované pod podacím číslom 

24192/2020/BA vyjadrenie regulovaného subjektu k zmene rozhodnutia, v ktorom žiadal úrad                  

o zrušenie rozhodnutia č. 0044/2017/P zo dňa 24. 11. 2016, ktorým úrad schválil na obdobie                        

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným 

odberateľom a podmienky ich uplatnenia. 
 

Dôvodom, prečo regulovaný subjekt navrhoval zrušenie rozhodnutia je skutočnosť, že 

doteraz neuzavrel žiadnu zmluvu so zraniteľným odberateľom ani doteraz nerealizoval dodávku 

plynu zraniteľným odberateľom, teda schválené ceny nevyužíva a ani nebude využívať. Obchodnou 

stratégiou regulovaného subjektu je neuskutočňovať dodávku plyny zraniteľným odberateľom. 
 

Úrad v priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov zistil, že regulovaný 

subjekt nevykonáva regulovanú činnosť dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov, nevyužíva               

a ani nebude využívať schválené ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom. Vykonanie 

zmeny rozhodnutia by bolo teda neúčelné a nehospodárne, pretože by sa neaplikovalo na dodávku 

plynu zraniteľným odberateľom. Úrad preto dospel k záveru, že doterajšie cenové rozhodnutie nie 

je možné zmeniť, ale je potrebné ho zrušiť, čo požaduje vo svojom vyjadrení aj regulovaný subjekt. 
 

Podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného 

podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak prestal vykonávať regulovanú činnosť.  

 

Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú 

ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane. 
 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

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. 

 

 

 

 

 

 

Andrej Juris 

predseda 

Martin Horváth 

      podpredseda 

 

  

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Your energy, a.s. v likvidácii, Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 


