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 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

ODBOR KONTROLY 
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo: 0042/2021/K      Bratislava 20. 08. 2021 

Č.sp.: 3074-2021-BA 

 

 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly ako vecne príslušný správny 

orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti 

vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov rozhodol tak, že účastníkovi konania DUCHONKA, s.r.o., 1 Mája 205, 

956 22 Prašice, IČO: 36 519 251 

 

 

ukladá pokutu 

 

 

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ae) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach tým, že porušil povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 6 druhej 

vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

                                                                                                             

 

vo výške 500,- eur  

(slovom päťsto eur).  

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri výkone svojej pôsobnosti vymedzenej 

zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zistil, že spoločnosť  

DUCHONKA, s.r.o., 1 Mája 205, 956 22 Prašice, IČO: 36 519 251 nepredložila v čase  

od 02. 09. 2020 do 60 dní, t. j. do 31. 10. 2020 úradu na schválenie návrh na zmenu 

prevádzkového poriadku na základe zmien ustanovených vo vyhláške č. 181/2020 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 

fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, čím porušila povinnosť 

ustanovenú v § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ae) zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.   

  



 2 

 Pokutu spolu vo výške 500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo 

dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 

SK5981800000007000442847, KS 6348, VS 500422021. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”) kontrolou plnenia povinností 

regulovaných subjektov podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov zistil, že spoločnosť DUCHONKA, s.r.o., 1 Mája 205,  

956 22 Prašice, IČO: 36 519 251 si svoju povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 6 druhej vety 

zákona č. 250/2012 Z. z. voči úradu nesplnila.  

 

Spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. bola zapísaná 02. 04. 1997 do Obchodného registra 

Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 10124/N.  

 

Spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. je držiteľom povolenia č.  2008E 0291 – 1. zmena 

na predmet podnikania elektroenergetika s rozsahom podnikania dodávka a distribúcia 

elektriny.  

  

Úrad listom ev. č. 19303/2021/BA z 16. 07. 2021 oznámil spoločnosti  

DUCHONKA, s.r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona 

č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti  

DUCHONKA, s.r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude 

úradom zistené porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Podľa § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. prevádzkovateľ sústavy, 

organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ 

zásobníka je povinný predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku 

do 60 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok 

schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Úrad vydal s účinnosťou od 01. 09. 2020 vyhlášku č. 181/2020 Z. z., ktorou sa mení  

a dopĺňa vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 181/2020 Z. z.”). 

 

Kontrolou plnenia povinnosti podľa § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. 

úradom bolo zistené, že spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. nepredložila v čase  

od 02. 09. 2020 do 60 dní, t. j. do 31. 10. 2020 úradu na schválenie návrh na zmenu 

prevádzkového poriadku na základe zmien ustanovených vo vyhláške č. 181/2020 Z. z. 

 

Nakoľko 01. 09. 2020 nadobudla účinnosť vyhláška č. 181/2020 Z. z., došlo 

k rozsiahlej zmene právnej úpravy v obsahu pravidiel trhu v oblasti vnútorného trhu 

s elektrinou, ktorá sa okrem iného týkala údajov poskytovaných výrobcom elektriny, postupu 

pri zmene dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny, zisťovania spotreby alebo 

dodávky elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto pri zmene dodávateľa elektriny 

alebo pri zmene bilančnej skupiny. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že spoločnosť 

DUCHONKA, s.r.o. bola povinná zapracovať pravidlá trhu do svojho prevádzkového 

poriadku a predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku odo dňa, 
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kedy nastali zmeny vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  

t. j. od 02. 09. 2020 v lehote najneskôr do 31. 10. 2020.  

 

Podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. vecnou reguláciou  

je aj rozhodovanie o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, 

organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa 

zásobníka.  

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 

2 písm. a) až c), e), m) a n) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov 

trhu s plynom. 

 

Z vyššie uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva, že schvaľovanie prevádzkového 

poriadku predstavuje výkon pôsobnosti úradu v oblasti vecnej regulácie, ktorá je samostatným  

druhom  regulácie vykonávanej  nezávisle  od  cenovej  regulácie a prostredníctvom ktorej 

úrad vytvára vhodné podmienky pre vznik a existenciu fungujúceho prostredia v oblasti 

regulácie elektroenergetiky. Porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 15 ods. 6 druhej vety 

zákona č. 250/2012 Z. z. zo strany spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. negatívne ovplyvnilo 

výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z.  

 

Správny orgán konštatuje, že závažnosť konania spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. 

zvyšuje aj samotná skutočnosť, že nekonaním spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. nastala 

situácia, kedy aktuálne platné a účinné pravidlá trhu neboli zapracované do prevádzkového 

poriadku, pričom prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy je záväzný pre 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zároveň aj pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. 

V prípade zistenia dopustenia sa spáchania správneho deliktu zo strany regulovaného subjektu 

je úrad ako správny orgán povinný uložiť regulovanému subjektu sankciu, a to pokutu. Táto 

povinnosť mu vyplýva priamo zo zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Správny orgán listom ev. č. 19303/2021/BA z 16. 07. 2021 oznámil spoločnosti  

DUCHONKA, s.r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2  

v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, 

vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

Spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. sa v úradom určenej lehote vyjadrila  

13. 08. 2021 listom zaevidovaným pod ev. č. 22064/2021/BA. Spoločnosť  

DUCHONKA, s.r.o. okrem iného uviedla, že konateľom spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. bol 

v uvedenom období pán PhDr. Jaromír Okša, ktorý v tomto období mal 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................... ........ .......................... 

PhDr. Jaromír Okša jediným spoločníkom aj jediným konateľom spoločnosti DUCHONKA, 

s.r.o., a táto  navyše nemala žiadnych zodpovedných zamestnancov, spoločnosť DUCHONKA, 

s.r.o. konštatuje, že k pochybeniu nedošlo z nedbanlivosti, ani vedomým opomenutím či 

odignorovaním povinnosti, skôr z dôvodu, že 

......................................................................................................................................................

................................................... ..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................... ..................... ................................. ..................... Po ustanovení konateľky – 

MUDr. Ivety Čížovej  
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od 18. 06. 2021 sa snaží   spoločnosť  DUCHONKA, s.r.o. konsolidovať,   ale pre široký 

záber   a oboznamovanie   sa s rozsiahlym portfóliom podnikateľských aktivít na uvedenú 

povinnosť ešte nenatrafila, a na ňu upozornil až list úradu. V týchto dňoch, úradu bol 

doručený návrh nového prevádzkového poriadku na schválenie. 

.................................................................................................., v zmysle upozornenia na 

ustanovenie o uložení pokuty spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. uvádza,  

že miestna distribučná sústava je skutočne „malá“ entita, s mesačným obratom cca ... eur, 

pričom hrubý príjem z distribučnej činnosti nečiní viac ako ..... eur za rok. Je zriadená 

výhradne pre 2 odberateľov - telekomunikačné spoločnosti a z dôvodu, že odberné miesto  

sa nachádza na neobývanej samote, neumožňuje ani do budúcnosti perspektívnu možnosť 

rozvoja a zvýšenie jej príjmu. Akákoľvek výška prípadne uloženej pokuty, aj jej minimálna 

hranica, je pre spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. likvidačná. Okrem toho, spomínané obdobie 

spadalo do obdobia zhoršovania zdravotného stavu pre rapídny nárast ochorenia COVID – 19 

a následných lockdownov, kedy globálne vo všetkých odvetviach sa neprihliadalo na lehoty, 

boli zatvorené okresné úrady, soc. poisťovňa a celkovo skomplikovaný prístup ku získavaniu 

informácií pre limitovanie kontaktov aj v obchodnej sfére. Z vyššie uvedených dôvodov boli 

objektívne predĺžené lehoty všetkých štátnych inštitúcií pre plnenie si zákonných povinností. 

....... ........,   komplikovaná   situácia v lockdownoch pri dodržiavaní lehôt, ekonomická 

situácia v ktorej prípadná pokuta je likvidačná, a s prihliadnutím na skutočnosti, že porušením 

povinnosti nedošlo k žiadnym škodám, spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. žiada o zastavenie 

správneho konania a neudelenie pokuty. Spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. skutok promptne 

napravila a úradu návrh na schválenie prevádzkového poriadku už zaslala, a v súčasnosti 

monitoruje všetky povinnosti a záväzky voči úradu, aby do budúcnosti si svoje povinnosti 

plnila svedomito a v termínoch. ..........................................................................................  

 

              Správny orgán k argumentom spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. týkajúcich sa úmrtia 

konateľa a epidemiologickej situácie zapríčinenej ochorením COVID – 19 konštatuje,  

že zodpovednosť regulovaného subjektu v zmysle § 15 ods. 6 druhej vety zákona  

č. 250/2012 Z. z. je tzv. objektívna zodpovednosť, a to absolútna. Zákon č. 250/2012 Z. z. 

konštruuje zodpovednosť regulovaných subjektov za porušenie ustanovených povinností,  

a táto zodpovednosť je konštruovaná objektívne, bez možnosti liberácie a ani žiaden iný 

právny predpis nepripúšťa liberačné dôvody, ktoré by predstavovali pre spoločnosť  

DUCHONKA, s.r.o. okolnosť vylučujúcu zodpovednosť. V súvislosti s vyššie uvedeným 

správny orgán s odkazom na znenie článku 2 ods. 2 Ústavy SR konštatuje, že úrad môže 

konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, 

pričom zákonom je v tomto prípade zákon č. 250/2012 Z. z., ktorý dáva úradu jednoznačne 

právomoc sankcionovať spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. za porušenie povinnosti ustanovenej 

v § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

V ustanovení § 30 ods. 1 správneho poriadku sú taxatívne uvedené dôvody  

na zastavenie konania, ktoré je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára 

konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v správnom poriadku 

alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Správny orgán 

konštatuje, že návrhu spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. nevyhovel nakoľko správny orgán 

v rámci riadne zisteného skutkového stavu veci nevidí dôvod na zastavenie konania podľa  

§ 30 ods. 1 správneho poriadku. Správnym orgánom zistené porušenie bolo v oznámení 

o začatí správneho konania kvalifikované ako porušenie povinnosti podľa  

§ 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z.  

 

Správny orgán konštatuje, že skutok ako je definovaný vo výroku tohto rozhodnutia  

sa stal, nesie znaky správneho deliktu a spáchala ho spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. 
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Správnym orgánom zistený skutkový stav zákonným  spôsobom,  presne a spoľahlivo 

preukazuje, že spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. sa dopustila protiprávneho konania, a že takto 

vymedzený skutok naplnil všetky skutkové znaky správneho deliktu. 

  

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci 

a dospel k záveru, že spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. porušila zákon č. 250/2012 Z. z. 

Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. podľa  

§ 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 500,- eur za porušenie povinnosti 

uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov 

a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej 

pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky 

protiprávneho stavu. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť,  

že spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené 

povinnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá a je povinná sledovať všetky zmeny 

v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Správny orgán zohľadnil fakt,  

že je jednou zo základných povinností spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. plniť si povinnosti, 

ktoré jej vyplývajú z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví.  

 

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti DUCHONKA, s.r.o. jednotlivo  

aj v ich vzájomných súvislostiach. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uviedol 

ustanovenia dotknutých právnych predpisov, z ktorých úrad vychádzal pri konštatovaní 

porušenia zákona spoločnosťou DUCHONKA, s.r.o. a ktoré správny orgán použil ako 

východisko pre kvalifikáciu správneho deliktu vo výroku rozhodnutia. Následne správny 

orgán s použitím správnej úvahy rozvinul výklad príslušných ustanovení zákona,  

na základe ktorých dospel k záveru preukázaného porušenia zákona č. 250/2012 Z. z.  

 

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času 

trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako  

je uvedené vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z.  

vo výške 500,- eur, ktorá je na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, považuje 

správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti 

DUCHONKA, s.r.o. 

 

Správny orgán listom ev. č. 19303/2021/BA z 16. 07. 2021 oznámil spoločnosti  

DUCHONKA, s.r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa  

§ 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie,  

so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

Spoločnosť DUCHONKA, s.r.o. sa v určenej lehote písomne vyjadrila. Správny orgán  

pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 

 

 

 

 

Poučenie: 

  

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní  

odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, 
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Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 

 

 

 
            

                                                                                                           Ing. Olga Leitgebová 

                                                                                       poverená riadením odboru kontroly 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: DUCHONKA, s.r.o., 1 Mája 205, 956 22 Prašice 


