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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0220/2017/E                                                      Bratislava 01. 03. 2017 

Číslo spisu: 982-2017-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. 7 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za   

dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie   

 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení 

s § 36 a 37 a 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 

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44 483 767 u r č u j e  

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

elektriny dodávateľom poslednej inštancie a podmienky ich uplatnenia:  

 

I.  Všeobecné podmienky uplatnenia cien za dodávku elektriny dodávateľom poslednej 

inštancie 

 

1. Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 pre 

dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny 

určených v zmysle  zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Ostatní odberatelia“) dodávateľa poslednej inštancie v zmysle zákona  

č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov spoločnosť  

Východoslovenská energetika a.s. (ďalej len „dodávateľ elektriny poslednej inštancie“), 

ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny na 

časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – spoločnosti 

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

IČO 36 599 361 (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy“).  

 

2. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa vykonáva v súlade s § 18 zákona 

č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon   

o energetike“) a v súlade s vyhláškou úradu podľa § 24 a § 40 ods. 4 zákona  

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

 

3. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie trvá v zmysle zákona č. 251/2012 

Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov najviac po dobu troch mesiacov. 

V prípade, že obdobie trvania dodávky poslednej inštancie presahuje obdobie účinnosti 

tohto rozhodnutia, ceny uvedené v tomto rozhodnutí sa uplatnia len na tú časť obdobia 

dodávky poslednej inštancie, ktorá spadá do účinnosti tohto rozhodnutia.  
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4. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie začína v deň uvedený v oznámení, 

ktoré zasiela: 

a) prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona o energetike, 

alebo 

b) prevádzkovateľ prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. p) zákona o energetike. 

 

5. Východoslovenská energetika a.s. vykonáva dodávku elektriny dodávateľom poslednej 

inštancie na časti vymedzeného územia odo dňa začatia dodávky elektriny dodávateľom 

poslednej inštancie podľa bodu 4. po deň, kedy je ukončená dodávka elektriny 

dodávateľom poslednej inštancie, najviac však po dobu troch mesiacov podľa § 18 ods. 2 

zákona o energetike. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie môže byť 

ukončená: 

a) dňom účinnosti zmluvy (dňom začatia dodávky elektriny) o združenej dodávke 

elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s novým dodávateľom 

elektriny alebo uzatvorenej s dodávateľom poslednej inštancie, 

b) dňom výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie, pričom 

podmienkou je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej 

dodávke elektriny s dodávateľom elektriny iným ako Východoslovenská energetika a.s. 

alebo dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny,  

c) iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti 

energetiky platnými a účinnými v čase dodávky poslednej inštancie. 

 

6. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania 

odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu 

dvanástich mesačných platieb.  

 

7. Určenie spotreby na odbernom mieste vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.  

 

8. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie začína dňom uvedeným v oznámení 

o skutočnostiach podmieňujúcich vznik dodávky poslednej inštancie v zmysle zákona  

č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, pričom toto oznámenie je 

zasielané zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy na dodávateľa 

elektriny poslednej inštancie a odberateľov elektriny. Príslušný prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy vo svojom oznámení pre dodávateľa elektriny poslednej inštancie 

uvedie dátum začatia dodávky poslednej inštancie, zoznam dotknutých odberných miest 

a distribučné tarify priradené týmto odberným miestam.  Týmto dňom začína dodávateľ 

elektriny poslednej inštancie fakturovať dodávku poslednej inštancie dotknutým 

odberateľom elektriny podľa časti II.  

 

9. Počas doby trvania dodávky poslednej inštancie má odberateľ elektriny právo uzatvoriť 

riadnu zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny poslednej inštancie, alebo má 

právo zvoliť si iného nového dodávateľa elektriny, s ktorým uzatvorí riadnu zmluvu 

o dodávke elektriny.  

 

II.  Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej 

inštancie pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov elektriny okrem 

odberateľov elektriny v domácnosti na obdobie od 1. januára 2017 do  

31. decembra 2021 

 

1. Pri dodávke elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa uplatní sadzba „Univerzal 

DPI“, ktorá sa skladá z 

- z mesačnej platby za jedno odberné miesto   0,65 €/mes. 
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- z ceny za elektrinu CED v €/kWh určenú vzorcom: 

 

  CEDt = CEm,t + Ot + PZt 

 pričom: 

 

CEm,t – Maximálna cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách 

na jednotku množstva elektriny CEm,t sa určí z aritmetického priemeru denných 

cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sidle, produktu F PXE SK 

BL M na tri po sebe nasledujúce mesiace, pričom prvým mesiacom je mesiac, 

v ktorom sa začne dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách 

na jednotku množstva elektriny za obdobie kalendárneho mesiaca 

predchádzajúceho prvému dňu dodávky elektriny dodávateľom poslednej 

inštancie.  

 CEm,t sa vypočíta tak, že tento aritmetický priemer denných cien elektriny sa 

zvýši o 15 % z dôvodu pokrytia diagramu dodávky elektriny pre príslušných 

odberateľov elektriny a o 9 % z dôvodu obmedzenia rizika súvisiaceho 

s dodávkou poslednej inštancie. 

Ot –  úradom schválené alebo určené náklady na odchýlku súvisiacou s dodávkou 

elektriny vo výške ..... €/MWh. 

PZt –  je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorý je 

možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie,  je  

vo výške 10% z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však  

5 €/MWh pre odberateľov elektriny v domácnosti, a vo výške 14% z ceny  

elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 8 €/MWh pre 

odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti.  

2. Ak je dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie združenou dodávkou elektriny, 

k sadzbe podľa odseku 1 sa pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu 

elektriny a strát elektriny pri prenose elektriny, straty elektriny pri distribúcii elektriny, 

tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového 

rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné 

odberné miesto pripojené. 

 

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane 

z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových 

zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.  

 

Zároveň úrad podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach pôvodné rozhodnutie č. 0032/2017/E zo dňa 30. 11. 2016  z r u š u j e. 

 

Odôvodnenie: 

 

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

rozhodnutím č. 0032/2017/E zo dňa 30. 11. 2016 maximálne ceny za dodávku elektriny 

dodávateľom poslednej inštancie a podmienky ich uplatnenia na rok 2017 s platnosťou až do 

roku 2021 pre  regulovaný  subjekt Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,  

042 91 Košice, IČO 44 483 767 (ďalej len „regulovaný subjekt“).  

 

Dňa 16. 02. 2017 úrad listom č. 6665/2017/BA oznámil regulovanému subjektu, že 

začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona  
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č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) cenové 

konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0032/2017/E zo dňa 30. 11. 2016.   

 

Dôvodom na začatie cenového konania je skutočnosť, že maximálne ceny za dodávku 

elektriny dodávateľom poslednej inštancie podliehajú cenovej regulácii a zároveň dňa  

10. 02. 2017 nadobudla účinnosť nová vyhláška 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.“), podľa ktorej sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017. 

Vyhláška č. 18/2017 Z. z. stanovuje, že cenová regulácia v elektroenergetike sa vzťahuje na 

dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie.  

 

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. 

 

Zmena spôsobu vykonávania cenovej regulácie spočíva v zmene spôsobu výpočtu 

maximálnych cien za dodávku elektriny dodávateľom  poslednej inštancie na regulačné 

obdobie  2017 až 2021. Doterajšia vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 

podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike, podľa ktorej boli určené 

ceny v rozhodnutí č. 0032/2017/E zo dňa 30. 11. 2016, bola zrušená a s účinnosťou  

od 10. 02. 2017 nahradená vyhláškou č. 18/2017 Z. z.  

 

Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov listom č. 7318/2017/BA zo dňa 17. 02. 2017 vyzval regulovaný 

subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote piatich dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy. 

 

 V priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov rozhodnutia 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 zruší doterajšie 

rozhodnutie č. 0032/2017/E zo dňa 30. 11. 2016, číslo spisu 5431-2016-BA.  

 

 Pri zrušení rozhodnutia č. 0032/2017/E zo dňa 30. 11. 2016 úrad vychádza z § 17 ods. 

1 zákona o regulácii, keď dôvodom na zrušenie rozhodnutia je dosiahnutie účelu regulácie 

podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o regulácii. Podľa citovaného ustanovenia 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“. Ide o obligatórne zrušenie rozhodnutia keďže sú 

naplnené podmienky pre tento postup a  v praxi sa preukázala potreba pre dosiahnutie účelu 

regulácie rozhodnutie zrušiť. Tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 17 ods. 1 „ak je to potrebné 

na dosiahnutie účelu regulácie“ úrad nemá priestor pre administratívnu úvahu, ale musí 

konať, čo v tomto prípade znamená zrušenie rozhodnutia. Z gramatického ako aj logického 

výkladu slova „potrebné“ znamená vysoká miera naliehavosti. Zrušením pôvodného 

rozhodnutia  a vydaním nového rozhodnutia sa zabezpečí dostupnosť tovaru, ktorým je 

v tomto prípade elektrina a s ňou súvisiaca regulovaná činnosť, ktorou je v tomto prípade 

dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie, a čo je najdôležitejšie za primerané ceny. 

  

 Úrad v cenovom konaní vychádzal z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho 

spisu č. 5431-2016-BA k rozhodnutiu č. 0032/2017/E zo dňa 30. 11. 2016 a informácií 

známych mu z úradnej činnosti. 
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Regulovaný subjekt sa k výzve úradu č. 7318/2017/BA vyjadril prostredníctvom 

elektronickej pošty dňa 28. 02. 2017 a zaevidovanou pod podacím číslom úradu 

9936/2017/BA tak, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky.  

 

  Podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej 

regulácie na rok 2017 (§ 46 ods. 1), pričom sa cenová regulácia vzťahuje na regulačné 

obdobie rokov 2017 až 2021. Z dôvodu zosúladenia rozhodnutia s touto vyhláškou, úrad 

určuje ceny na celé regulačné obdobie, teda od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Týmto 

úrad podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii využil svoje oprávnenie určiť v cenovom konaní 

podmienky uplatnenia ceny a zároveň naplnil svoju povinnosť vysporiadať sa s otázkou, či 

rozhodnutie nadobúda účinky ku dňu účinnosti pôvodného rozhodnutia č. 0032/2017/E zo dňa 

30. 11. 2016 (ex tunc) alebo až vydaním nového rozhodnutia (ex nunc).  

 

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

v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. j), § 3 písm. j) a § 36 a 37 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., 

a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
 Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 

obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového 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. 

 

 

 

 

                                                                                                                     

v z. Ing. Miroslav Čelinský  

       podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Nezverejnený údaj je predmetom obchodného tajomstva 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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


