
 

 
 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
  

 

Číslo: 0283/2022/T                                                                  Bratislava 02.06.2022 

Číslo spisu: 3595-2022-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 zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla 

 

 

 

 r o z h o d o l 
 

 

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

s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví                                              

č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak,                                 

že pre regulovaný subjekt Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO 44 483 767  s ch v a ľ u j e  na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia                                      

do 31. decembra 2022 tieto maximálne ceny: 

 

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla                                                        0,1198 €/kWh 

                   

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom                           216,1324 €/kW 

pre odberné miesta v meste Košice I. 

 

 

Variabilná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za namerané množstvo tepla na 

odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za regulačný príkon odberného 

zariadenia.  

 

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 06.05.2022 doručený 

prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

16020/2022/BA založený v spise č. 3595-2022-BA návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku 

tepla (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Východoslovenská energetika a.s., 
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Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44 483 767 (ďalej len „regulovaný subjekt“) pre odberné 

miesta v lokalite Košice I. Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové 

konanie“). 

Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“)                       

a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška                          

č. 248/2016 Z. z.“). 

Úrad po posúdení návrhu ceny zistil, že návrh ceny je v rozpore s § 40 ods. 1 písm. e) 

zákona o regulácii vo väzbe na § 4 ods. 22 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. 

Úrad podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii preto listom č. 16990/2022/BA zo dňa 

19.05.2022 vyzval regulovaný subjekt v lehote 20 dní, aby odstránil nedostatky návrhu ceny 

nasledovným spôsobom: 

-  upravil v návrhu ceny podľa § 4 ods. 22 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. prílohu č. 10             

s maximálnou cenou za dodávku zemného plynu na rok 2022, tak aby zodpovedala maximálnej 

oprávnenej cene na nákup zemného plynu t.j. zodpovedala aritmetickému priemeru denných 

cien zverejnených burzou v eurách na megawatthodinu v mesiaci podpisu zmluvy na nákup 

zemného plynu, vynásobenú číslom 1,15 a následne upravil prílohu č. 6 v súlade s § 4 ods. 22 

vyhlášky č. 248/2016 Z. z., 

-  doplnili návrh ceny o doklad o schválení upraveného návrhu ceny na výzvu úradu 

podľa § 14 ods. 18 zákona o regulácii štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo 

družstva. 

   

Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia 

cenového konania podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii v prípade neodstránenia nedostatkov 

návrhu ceny v určenej lehote alebo určenia ceny v rámci toho istého konania podľa podkladov, 

ktoré má k dispozícii. Úrad súčasne rozhodnutím č. 0015/2022/T-PK zo dňa 19.05.2022 cenové 

konanie prerušil.  

 

Regulovaný subjekt zaslal úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy 

pod podacím číslom 18713/2022/BA zo dňa 27.05.2022 upravený návrh ceny tepla pre odberné 

miesta v lokalite Košice I. a doplnil návrh ceny o doklad o schválení upraveného návrhu ceny 

na výzvu úradu podľa § 14 ods. 18 zákona o regulácii štatutárnym orgánom obchodnej 

spoločnosti alebo družstva. 

Úrad po doplnení preskúmal predložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že 

návrh ceny má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 7 vyhlášky                       

č. 248/2016 Z. z. 

Vyhláška č. 248/2016 Z. z. v § 4 ods. 1 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky 

oprávnených nákladov a v § 5 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Ekonomicky 

oprávnenými nákladmi sú aj náklady na nákup paliva a náklady na nákup tepla, ktorých výška 

sa vypočíta podľa § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Výška regulovanej zložky 

fixných nákladov je stanovená v § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. 

Úrad zistil, že rozsah ekonomicky oprávnených variabilných aj fixných nákladov 

navrhnutý regulovaným subjektom, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za výrobu, 

distribúciu a dodávku tepla, je v súlade s § 4 ods.1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Úrad zároveň 
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overil aj správnosť výpočtu nákladov na nákup paliva, maximálne ceny palív, maximálnu výšku 

celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov a regulovanej zložky fixných nákladov 

ako aj správnosť výpočtu primeraného zisku. Na základe toho úrad konštatuje, že výška 

variabilných nákladov v návrhu ceny je v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) vo väzbe na                           

§ 4 odseky 4 a 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., regulovaná zložka fixných nákladov a celkové 

ekonomicky oprávnené fixné náklady sú v súlade s § 4 odseky 10 a 11 vyhlášky                                    

č. 248/2016 Z. z. a  výpočet primeraného zisku je podľa  § 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. 

správny. 

Pretože návrh ceny je predložený na novú lokalitu, nie je možné vyhodnotiť vplyv 

návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. 

Regulovaný subjekt predložil listom pod podacím číslom úradu 16020/2022/BA                            

zo 06.05.2022, označenie a preukázanie skutočností, ktoré považuje v zaslanom návrhu ceny 

za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Podľa § 14 ods. 12 zákona                     

o regulácii úrad spolu s cenovým rozhodnutím zverejní na svojom webovom sídle aj návrh 

ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom 

konaní aj pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 3. Podľa § 14 ods. 14 zákona o regulácii 

porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie informácie o ekonomicky 

oprávnených nákladoch, ekonomickej efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu 

investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie                                     

§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených 

regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je                      

v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. b), § 3 písm. b) a § 4 a 5 a § 7 ods. 2 

vyhlášky č. 248/2016 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

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 vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

Andrej Juris       Martin Horváth 

                     predseda                                                  podpredseda  

 

 

 

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


