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Číslo: 0296/2022/E Bratislava 31. 03. 2022 

Číslo spisu: 2432-2022-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 vo veci  zmeny 

rozhodnutia č. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/E zo dňa  

16. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0066/2020/E zo dňa 02. 12. 2019 v znení rozhodnutia  

č. 0111/2021/E zo dňa 23. 12. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0100/2022/E zo dňa 30. 12. 2021, 

ktorým boli schválené tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

a podmienky ich uplatnenia   

 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 26 až 28 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 m e n í  rozhodnutie č. 0010/2018/E 

zo dňa 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/E zo dňa 16. 11. 2018 v znení rozhodnutia 

č. 0066/2020/E zo dňa 02. 12. 2019 v znení rozhodnutia č. 0111/2021/E zo dňa 23. 12. 2020  

a v znení rozhodnutia č. 0100/2022/E zo dňa 30. 12. 2021 s účinnosťou od  1.  apríla  2022  

do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022) takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za časť A. článok I. dopĺňa bod 9. (na strane 11), ktorý znie: 

„9. Nabíjacie stanice elektrických vozidiel (ďalej len „NS“) na napäťovej úrovni VN 

9.1. Na napäťovej úrovni VN sa cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

pre odberateľov elektriny s odberným miestom s pripojenou NS uplatňuje vo výške 

a) 25 % z tarify za dvanásťmesačnú RK a 175 % tarify za distribúciu elektriny 

bez strát vrátane prenosu elektriny, ak miera využitia RK odberného miesta 

vypočítaná podľa bodu 9.2. alebo podľa bodu 9.3. je nižšia alebo sa rovná 0,1, 
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b) 75 % tarify za dvanásťmesačnú RK a 150 % tarify za distribúciu elektriny 

bez strát vrátane prenosu elektriny, ak miera využitia RK odberného miesta 

vypočítaná podľa bodu 9.2. je vyššia ako 0,1 a je nižšia alebo sa rovná 0,3, 

c) tarify za RK a tarify za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny, 

ak miera využitia RK odberného miesta vypočítaná podľa bodu 9.2. je vyššia ako 

0,3. 

9.2. Miera využitia RK odberného miesta s pripojenou NS na napäťovej úrovni VN sa 

vypočíta podľa vzorca  

   

kde 

a) MVRK je miera využitia RK odberného miesta s pripojenou NS 

za predchádzajúci kalendárny polrok, 

b) Q [kWh] je celkové odobraté množstvo elektriny v odbernom mieste s NS 

za predchádzajúci kalendárny polrok, 

c) RK [kW] je dvanásťmesačná RK odberného miesta s pripojenou NS určená ako 

priemer zmluvne dohodnutej RK za predchádzajúci kalendárny polrok. 

9.3. Pri uvedení NS pripojenej na napäťovej úrovni VN do prevádzky sa postupuje podľa 

bodu 9.1 písmena a). Prvé vyhodnotenie MVRK odberného miesta  

s pripojenou NS sa vykoná po ukončení prvého uceleného kalendárneho polroka 

prevádzky, pričom MVRK sa vypočíta podľa vzorca 

  

kde 

a) MVRK je miera využitia RK odberného miesta s pripojenou NS 

za predchádzajúci kalendárny polrok, 

b) Q [kWh] je celkove odobraté množstvo elektriny v odbernom mieste s NS 

od začiatku prevádzky NS do konca prvého uceleného kalendárneho polroka, 

c) RK [kW] je dvanásťmesačná RK odberného miesta s pripojenou NS určená ako 

priemer zmluvne dohodnutej RK za predchádzajúci kalendárny polrok, 

d) d je počet dni od začiatku prevádzky NS do začiatku prvého uceleného 

kalendárneho polroka prevádzky. 

9.4. Rozdiel v cene za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny zistený 

na základe MVRK odberného miesta s pripojenou NS vyhodnotenej za predchádzajúci 

kalendárny polrok sa vyúčtuje odberateľovi elektriny podľa bodu 9.1.  

9.5. V prípade, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistí využívanie odberného miesta 

na iný účel, ako je pripojenie a využívanie NS, môže prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy dofakturovať odberateľovi elektriny spätne tarifu za dvanásťmesačnú RK  

a tarifu za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny v 100% výške  

v príslušnej sadzbe platnej pre odberné miesto v zmysle tohto cenového rozhodnutia.“. 
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Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane 

z elektriny. 

 

Ostatné časti rozhodnutia č. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia  

č. 0060/2019/E zo dňa 16. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0066/2020/E zo dňa 02. 12. 2019  

v znení rozhodnutia č. 0111/2021/E zo dňa 23. 12. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0100/2022/E 

zo dňa 30. 12. 2021 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť 

rozhodnutia č. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/E zo dňa  

16. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0066/2020/E zo dňa 02. 12. 2019 v znení rozhodnutia  

č. 0111/2021/E zo dňa 23. 12. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0100/2022/E zo dňa 30. 12. 2021. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím  

č. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/E zo dňa 16. 11. 2018 

v znení rozhodnutia č. 0066/2020/E zo dňa 02. 12. 2019 v znení rozhodnutia č. 0111/2021/E  

zo dňa 23. 12. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0100/2022/E zo dňa 30. 12. 2021  tarify za  prístup 

do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 

1. januára 2018 do konca 5. regulačného obdobia  (31.  decembra  2022)  pre regulovaný  subjekt

 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 (ďalej len 

„regulovaný subjekt“).  

Úrad listom č. 9318/2022//BA zo dňa 09. 03. 2022 oznámil regulovanému subjektu,  

že začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 1 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. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia  

č. 0060/2019/E zo dňa 16. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0066/2020/E zo dňa 02. 12. 2019  

v znení rozhodnutia č. 0111/2021/E zo dňa 23. 12. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0100/2022/E 

zo dňa 30. 12. 2021 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“).   

Zároveň podľa § 14 ods. 3 zákona o regulácii úrad listom č. 9319/2022/BA zo dňa  

09. 03. 2022 upovedomil o začatí cenového konania aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky ako účastníka cenového konania. 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že prístup do distribučnej sústavy  

a distribúcia elektriny podlieha cenovej regulácii a v zmysle § 17 ods. 1 zákona o regulácii je 

potrebné na dosiahnutie účelu regulácie zabezpečiť transparentný a nediskriminačný spôsob 

stanovenia ceny za prístup do distribučnej sústavy s distribúciu elektriny pre odberateľov 

elektriny na napäťovej úrovni vysokého napätia s odberným miestom s pripojenou nabíjacou 

stanicou elektrických vozidiel. 

Podľa § 17 ods. 1 zákona o regulácii, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa 

§ 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší 

rozhodnutie.  

Podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným 

a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných 

činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Na základe uvedeného je na dosiahnutie účelu 

regulácie potrebné upraviť podmienky uplatnenia taríf za prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny odberateľom elektriny na napäťovej úrovni vysokého napätia 

vo výrokovej časti cenového rozhodnutia.  
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Doterajšie rozhodnutie sadzby pre odberateľov elektriny na napäťovej úrovni vysokého 

napätia s odberným miestom s pripojenou nabíjacou stanicou elektrických vozidiel neobsahuje, 

a preto je potrebné ich v cenovom konaní doplniť do rozhodnutia v súlade s § 26 ods. 40 až 43 

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.”)  tak, 

aby ich príslušní odberatelia elektriny mohli v roku 2022 využívať, a to s účinnosťou  

od 1. apríla 2022 do konca 5. regulačného obdobia. 

Úrad v cenovom konaní vychádza z:  

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 8889-2017-BA k rozhodnutiu  

č. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017, 

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3838-2018-BA k rozhodnutiu  

č. 0060/2019/E zo dňa 16. 11. 2018, 

c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3947-2019-BA k rozhodnutiu  

č. 0066/2020/E zo dňa 02. 12. 2019, 

d) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5661-2020-BA k rozhodnutiu  

č. 0111/2021/E zo dňa 23. 12. 2020, 

e) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 6401-2021-BA k rozhodnutiu  

č. 0100/2022/E zo dňa 30. 12. 2021, 

f) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 2432-2022-BA.  

Vplyv cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie 

od 1. apríla 2022 oproti predchádzajúcim cenovým rozhodnutiam bol podľa § 14 ods. 11 zákona 

o regulácii úradom vyhodnotený pre užívateľov distribučnej sústavy takto: 

- nakoľko sa zavádza nová metodika stanovenia ceny za prístup do distribučnej sústavy a 

distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny na napäťovej úrovni vysokého napätia 

s odberným miestom s pripojenou nabíjacou stanicou elektrických vozidiel, dopad vplyvov 

oproti predchádzajúcim cenovým rozhodnutiam nie je možné v súčasnosti vyhodnotiť. 

Úrad dňa 10. 03. 2022 listom č. 9772/2022/BA vyzval regulovaný subjekt a listom 

č. 9773/2022/BA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

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 

siedmich dní odo dňa doručenia výzvy. 

Regulovaný subjekt sa listom zo dňa 18. 03. 2022  doručeným úradu prostredníctvom 

ústredného portálu verejnej správy a zaevidovaným pod podacím číslom 10802/2022/BA zo dňa 

21. 03. 2022 vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia, v ktorom oznámil nasledovné:   

„Úrad odôvodňuje potrebu začatia cenového konania tým, že cenové rozhodnutie spoločnosti 

VSD neobsahuje sadzby pre odberateľov elektriny na napäťovej úrovni vysokého napätia  

s odberným miestom s pripojenou nabíjacou stanicou elektrických vozidiel. Spoločnosť VSD si 



  5 

dovoľuje upriamiť pozornosť Úradu na tú skutočnosť, že ani pôvodný cenový návrh spoločnosti 

VSD uvedenú sadzbu neobsahoval, a Úrad to nepovažoval za prekážku schválenia cenového 

návrhu a vydania cenového rozhodnutia, a preto spoločnosť VSD vníma tvrdenie Úradu 

o potrebe zosúladenia cenového rozhodnutia so zákonom či vyhláškou za zmätočné 

a kontradiktórne.  

Spoločnosť VSD si v tejto súvislosti dovoľuje uviesť,  že Zákon o regulácii číslo 250/2012 Z.z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ukladá regulovanému subjektu  

v § 29 odsek 1 písmeno b) povinnosť „vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným 

rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu vydaného úradom“. Uvedené ustanovenie znamená, že vyhláška Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví číslo 18/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov predstavuje lex 

generalis, čiže všeobecnú právnu úpravu, a jednotlivé regulované subjekty na základe jej právnej 

moci podávajú svoje cenové rozhodnutia, ktoré môžu, ale nemusia subsumovať všetky 

ustanovenia cenovej vyhlášky. Expresiss verbis to stanovuje § 26 odsek 7 a odsek 8 cenovej 

vyhlášky, ktorý upravuje, že „ (odsek 7) Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa určená tarifa 

za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny rozpočíta najviac do trinástich sadzieb 

pre odberateľov elektriny mimo domácnosti“ resp. (odsek 8): Na napäťovej úrovni nízkeho 

napätia sa určená maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

rozpočíta najviac do desiatich sadzieb pre odberateľov elektriny v domácnosti. Vzhľadom 

na vyššie uvedené, je po právnej stránke prípustné odchýliť sa „ad minori“ oproti vyhláške, ergo 

cenový návrh nemusí napríklad obsahovať všetky sadzby.  Per analogiam uvedené znamená, že 

ak regulovaný subjekt nezaviedol sadzbu VN pre odberné miesta s pripojenou nabíjacou stanicou 

elektrických vozidiel, nepostupoval ani nad rámec vyhlášky, ani v rozpore s ňou.  

Spoločnosť VSD zároveň upozorňuje Úrad, že navrhovaná úprava cenového rozhodnutia je 

neúplná, nakoľko rieši len parciálne zavedenie konkrétnej sadzby, čo však povedie k zníženiu 

množstva fakturovanej rezervovanej kapacity na napäťovej hladine vn a teda k zmene 

parametrov, z ktorých VSD vychádzala pri podaní pôvodného cenového návrhu. Úrad však tento 

fakt vo svojom návrhu nijako nezohľadnil a preto návrh na zmenu je možné považovať 

za nerešpektujúci princípy cenovej regulácie ako ich definuje vyhláška č. 18/2017 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.  

V rozpore s tvrdeniami Úradu, spoločnosť VSD konštatuje, že navrhovaná zmena cenového 

rozhodnutia nenaplní legislatívne predpoklady nediskriminačného prístupu, naopak umožní 

špekulatívne správanie sa odberateľov a tým pádom diskrimináciu ostatných užívateľov sústavy. 

Spoločnosť VSD už v rámci rozporového konania ku návrhu novely cenovej vyhlášky Úradu 

opakovane upozorňovala na slabé stránky navrhovaného prístupu a možnosti jeho zneužitia. 

Medzi najzávažnejšie nedostatky, na ktoré VSD už skôr Úrad upozorňovala, patria:  

• Absencia ochranných mechanizmov pred zneužitím sadzby, predovšetkým nemožnosť 

akejkoľvek priamej či nepriamej kontroly pripojenia nabíjacej stanice zo strany 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy (Možnosť zneužitia systému jednoduchým 

prehlásením o existencii nabíjacej stanice, aj keď reálne nabíjacia stanica nebude 

pripojená) 

• Signifikantný výpadok v plánovaných výnosoch, ktorý bude nutné premietnuť do cien 

ostatných odberateľov na danej napäťovej úrovni (krížová dotácia). 

• Existencia zhruba jednej tretiny odberateľov, ktorých charakter odberu neumožní 

aplikáciu Úradom navrhovanej tarify a to napriek tomu, že nabíjaciu stanicu budú mať 

a budú ju riadne využívať. Uvedené je možné tiež považovať za istú formu diskriminácie. 
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Na základe vyššie uvedených skutočností spoločnosť VSD navrhuje ako účastník cenového 

konania Úradu: 

• navrhovanú zmenu cenového rozhodnutia neprijať a ponechať v platnosti existujúce 

znenie, alebo 

• Upraviť podmienky uplatňovania tejto tarify tak, aby sa týkala odberných miest výlučne 

využívaných na prevádzku nabíjacích staníc, čím sa eliminujú hlavné nedostatky 

a negatívne dopady Úradom navrhovanej zmeny, a to úpravou znenia bodu č. 9.1. 

nasledovne: 

„9.1. Na napäťovej úrovni VN sa cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny pre odberateľov elektriny s odberným miestom výhradne určeným 

pre pripojenie a využívanie NS uplatňuje vo výške“. 

V prípade, že Úrad akceptuje vyššie uvedené doplnenie znenia bodu č. 9.1., tak spoločnosť 

VSD si týmto dovoľuje vyjadriť svoj súhlas s navrhovanou zmenou cenového 

rozhodnutia.“.“ 

Úrad po preskúmaní vyjadrenia regulovaného subjektu zastáva názor, že ochrana 

oprávnených záujmov regulovaného subjektu je zachovaná, a preto nesúhlasí s doplnením bodu 

9.1 o textáciu „výhradne určeným pre pripojenie a využívanie NS uplatňuje vo výške“. Z dôvodu 

rozvoja elektromobily a záujmu odberateľov elektriny o pripájanie nabíjacích staníc 

elektromobilov považuje úrad za oprávnené, aby tieto služby boli poskytované zo strany 

regulovaného subjektu, ktorý prevádzkuje regionálnu distribučnú sústavu, na pro-zákazníckom 

prístupe. Úrad uvádza, že v cenovom rozhodnutí sa upravuje uplatňovanie taríf za prístup 

do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v prípade pripojenia nabíjacích staníc elektrických 

vozidiel na napäťovej úrovni vysokého napätia. Ochranné mechanizmy pre prípad možného 

zneužitia technického riešenia pripojenia nabíjacej stanice elektromobilov a odberného miesta 

v spojení s určovanými tarifami by mali byť primárne upravené technickými podmienky 

a obchodnými podmienky pripojenia, ktoré v súlade s § 31 ods. 1 písm. b), c), h) a i) zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určuje regulovaný subjekt sám, na základe podmienok a technického riešenia jeho 

distribučnej sústavy.  

Zároveň úrad v bode 9.5 upravuje v prospech regulovaného subjektu na jeho ochranu tie  

prípady, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistí využívanie odberného miesta na iný účel, 

ako je pripojenie a využívanie nabíjacej stanice elektromobilov tak, že môže dofakturovať 

odberateľovi elektriny spätne tarifu za dvanásťmesačnú RK a tarifu za distribúciu elektriny 

bez strát vrátane prenosu elektriny v 100% výške v príslušnej sadzbe platnej pre odberné miesto 

v zmysle tohto cenového rozhodnutia. Na účely cenového rozhodnutia a podmienok uplatnenia 

cien považuje úrad takúto úpravu za dostatočnú, pričom bude priebežne vyhodnocovať spôsoby 

využívania určených taríf a správanie odberateľov elektriny tak, aby bola zabezpečená ochrana 

oprávnených záujmov regulovaného subjektu, ako aj ochrana odberateľov elektriny a ich 

oprávnených záujmov.   

Na základe spoločných stretnutí s jednotlivými prevádzkovateľmi regionálnych 

distribučných sústav (ďalej len „PRDS“) bola komunikovaná potreba zavedenia sadzieb 

pre rozvoj elektromobility na napäťovej úrovni vysokého napätia (ďalej len „VN“) a nízkeho 

napätia (ďalej len „NN“). Úrad v tejto súvislosti uvádza, že pri prebiehajúcom cenovom konaní, 

ktoré bolo začaté zo strany regulovaného subjektu si nedopatrením nevšimol z dôvodu 

neskoršieho schválenia vyhlášky č. 18/2017 Z. z., že na napäťovej úrovni VN pre odberateľov 

elektriny s odberným miestom s pripojenou NS pôvodný návrh ceny neobsahoval predmetnú 

sadzbu. Úrad uvádza, že až na základe podnetu jednej spoločnosti bol upozornený 
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na diskrimináciu o neposkytnutí sadzby na napäťovej úrovni VN pre odberateľov elektriny 

s odberným miestom s pripojenou NS iba pre regulovaný subjekt. Úrad na základe tejto 

skutočnosti začal cenové konanie z vlastného podnetu a pre potreby zabezpečenia 

nediskriminačného a transparentného prístupu navrhol rovnaké znenie ako je uvedené 

vo vyhláške č. 18/2017 Z. z. a aj u ostatných dvoch PRDS a to Zapadoslovenská distribučná, a.s. 

(ďalej len „ZSD, a.s.“) a Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD, a.s.“), s čím 

regulovaný subjekt nesúhlasil. Úrad ďalej uvádza, že v zmysle platných právnych predpisov musí 

stanoviť rovnaké podmienky pre všetkých PRDS. Úrad konštatuje, že jeho povinnosťou je 

zabezpečiť vykonanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii, teda transparentným 

a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných 

činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Na základe uvedeného bolo potrebné na 

dosiahnutie účelu regulácie upraviť podmienky uplatnenia taríf za prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny na napäťovej úrovni VN pre odberateľov elektriny s odberným miestom 

s pripojenou NS vo výrokovej časti cenového rozhodnutia. Spoločnosti ZSD, a.s. a SSD, a.s. 

nerozporovali a zohľadnili vo svojich návrhoch cien na rok 2022 znenie schválené vo vyhláške 

č. 18/2017 Z. z. Úrad v tejto veci uvádza, že navrhovaním znení dáva do súladu pôvodný návrh 

na zmenu rozhodnutia s vyhláškou č. 18/2017 Z. z. a s cenovými rozhodnutiami spoločností 

ZSD, a.s. a SSD, a.s. z dôvodu zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu 

v zmysle § 3 ods. 1 zákona o regulácii. Úrad vníma uvedenú problematiku ako novú a dynamicky 

sa rozvíjajúcu, nebráni sa jej diskusii  a požiadavky z nej vyplývajúce sleduje, analyzuje, 

vyhodnocuje a bude jeho snahou eliminovať prípadné potencionálne vznikajúce riziká a do 

novely vyhlášky č. 18/2017 Z. z. premietne všetky tieto skutočnosti, tak aby nedochádzalo 

k možnosti zneužitia systému zo strany odberateľov elektriny. Úrad si je vedomý skutočnosti, že 

nie je možné legislatívou ošetriť všetky možné potencionálne riziká a prípady, ktoré v praxi môžu 

nastať.         

Úrad na záver uvádza, že po preskúmaní vyjadrenie regulovaného subjektu dospel 

k názoru, že v súčasnosti je navrhované znenie dostatočné a vyhovujúce z hľadiska zabezpečenia 

účelu regulácie podľa § 3 zákona o regulácii.  

Ministerstvo sa k  predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia nevyjadrilo.  

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že zmena rozhodnutia je 

v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 26 až 28 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. apríla 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:  

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 


