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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: 0133/2021/K       Bratislava 26. 11. 2021 

Č. sp.:4868-2021-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 povinností 

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

neskorších predpisov a na základe protokolu č. 110/2021 o výsledku vykonanej kontroly 

prerokovaného 13. 10. 2021 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 ukladá 

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

 

 

 

 

                                                               úhrnnú pokutu 

 

vo výške 10 000, - eur 

(slovom desaťtisíc eur), 

 

 

 

 

za spáchanie správnych deliktov tým, že: 

 

 

 

1. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože fakturoval niektorým odberateľom elektriny za obdobie  

od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške  

25,9880 eura/MWh a tarifu za systémové služby vo výške 5,9434 eura/MWh, pričom mal  

v období od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 fakturovať odberateľom tarifu za prevádzkovanie 

systému vo výške 23,6210 eura/MWh a tarifu za systémové služby vo výške  

6,2121 eura/MWh určenú rozhodnutím č. 0252/2020/E z 20. 12. 2019, čím spáchal správny 

delikt podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

2. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože v roku 2018 neuhradil preplatok z vyúčtovacej faktúry  

v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry niektorým odberateľom elektriny v domácnosti, čím 

nedodržal ustanovenie druhej časti článku IV bod 18 obchodných podmienok dodávky 
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elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti 

schválených rozhodnutím č. 0034/2014/E-OP z 14. 05. 2014 v znení rozhodnutia  

č. 0006/2016/E-OP z 21. 04. 2016 a v roku 2019 a 2020 niektorým odberateľom elektriny 

kategórie malý podnik, čím nedodržal ustanovenie druhej časti článku IV bod 20 obchodných 

podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky 

schválených rozhodnutím č. 0035/2014/E-OP z 14. 05. 2014 v znení rozhodnutia  

č. 0007/2016/E-OP z 21. 04. 2016, čím spáchal správny delikt podľa § 36 ods. 1 písm. p) 

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

 

3. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože v období rokov 2018, 2019 a 2020 v prípade niektorých 

odberateľov elektriny v domácnosti a niektorých odberateľov elektriny kategórie malý podnik 

nezaslal odberateľovi akceptačný list do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výpovede 

zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy, prípadne ho v rovnakej lehote neinformoval o dôvodoch 

neakceptovania výpovede,  čím nedodržal ustanovenia piatej časti článku XII bod 4 

obchodných podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre 

odberateľov elektriny v domácnosti schválených rozhodnutím č. 0034/2014/E-OP  

z 14. 05. 2014 a piatej časti článku XII. bod 4 obchodných podmienok dodávky elektriny pri 

poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky schválených rozhodnutím  

č. 0035/2014/E-OP z 14. 05. 2014, čím spáchal správny delikt podľa § 36 ods. 1 písm. p) 

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

 

4. porušil povinnosť podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, pretože v roku 2018 vo vyúčtovaniach distribúcie elektriny jednotlivým 

užívateľom distribučnej sústavy (mimo trakčných nemeraných odberov) neuviedol tarify  

za distribúciu elektriny, čím nepostupoval v súlade s ustanovením bodu 3.5.1 prevádzkového 

poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy schváleného rozhodnutím č. 0026/2013/E-PP  

z 16. 09. 2013, čím spáchal správny delikt podľa § 36 ods. 1 písm. ah) zákona  

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

 

5. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože v rokoch 2018, 2019 a 2020 pripájal do svojej distribučnej 

sústavy žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy bez uzatvorených zmlúv o pripojení 

do distribučnej sústavy a nepostupoval tak v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky č. 24/2013 Z. z., 

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

fungovanie vnútorného trhu s plynom, čím sa dopustil správneho deliktu podľa  

§ 36 ods. 1 písm. af) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

6. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože v roku 2018 nepostupoval pri fakturácii dodávok elektriny  

v súlade s ustanovením § 23 ods. 3 vyhlášky 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 vyhlášky č. 371/2016 Z. z., pretože vyúčtovania dodávky elektriny 

odberateľovi elektriny neobsahovali údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou 

elektriny, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované  

u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, čím sa dopustil správneho deliktu podľa 

§ 36 ods. 1 písm. af) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

7. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2018 v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti 

vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy  
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č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 

distribúcie elektriny a dodávky elektriny neuviedol udalosť koncového odberateľa elektriny 

„................................“ a udalosť koncového odberateľa elektriny „..............“, čím poskytol 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví e-mailom z 21. 04. 2021  

na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj v počte 5 udalostí, namiesto počtu 7 udalostí, čím 

sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach, 

 

8. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2019 v  tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti 

vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods.1 písm. a)  prílohy  

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 

distribúcie elektriny a dodávky elektriny neuviedol udalosť koncového odberateľa elektriny 

„....................................“ a zaradil aj udalosť „.................................“, ktorá nie je predmetom 

štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, čím poskytol 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví e-mailom z 05. 05. 2021 na základe žiadosti ev. č. 

10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 nepravdivé údaje v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia 

správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu  

v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a)  prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou  

sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, 

čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z.  

o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

9. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2020 v  tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti 

vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy  

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 

distribúcie elektriny a dodávky elektriny, neuviedol udalosť koncového odberateľa elektriny 

„............................“, čím poskytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj v počte 4 udalostí, 

namiesto počtu 5 udalostí, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) 

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

 

10. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2018 v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty  

na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného 

dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou  

sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 

zaradil aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods.1 písm. b) 

vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 

distribúcie elektriny a dodávky elektriny, čím poskytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj, čím sa dopustil 

správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, 

 

11. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2019 v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty  
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na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného 

dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou  

sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 

neuviedol udalosť koncového odberateľa elektriny „.....................................“ a zaradil aj 

udalosť č. . „...................................“, ktorá nie je predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods. 

1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu 

elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, čím poskytol Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví e-mailom z 05. 05. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 nepravdivé údaje v tabuľke č. 7.2 evidencia 

dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného 

účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, 

čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z.  

o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

12. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2020 v  tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty  

na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného 

dokladu podľa § 4 ods. 1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 

zaradil aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods.1 písm. b) 

vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 

distribúcie elektriny a dodávky elektriny, čím poskytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj, čím sa dopustil 

správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, 

 

13. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2020 v tabuľke č. 7.3 evidencia dodržania lehoty  

na odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu alebo preplatku z vyúčtovacej 

faktúry podľa § 4 ods. 1 písm. c) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou  

sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 

uviedol nesprávny údaj o počte zaznamenaných udalostí v sledovanom období, čím poskytol 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny 

nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2020 v počte 1 499 

udalostí, namiesto počtu 1 283 udalostí a o počte zaznamenaných udalostí s dodržaním 

štandardu kvality v počte 1 496 udalostí, namiesto počtu 1 280 udalostí, čím sa dopustil 

správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, 

 

14. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za roky 2018, 2019 a 2020 v  tabuľkách č. 4.11 evidencia 

overenia správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených 

nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 

podľa § 3 písm. k) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy 

kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny uviedol aj udalosti, ktoré 

nie sú predmetom štandardu kvality distribúcie elektriny, čím poskytol Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01  

z 08. 04. 2021 nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2018  
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v počte 5 udalostí, namiesto počtu 0 udalostí,  nepravdivý údaj o celkovom počte 

zaznamenaných udalostí za rok 2019 v počte 7 udalostí, namiesto počtu 0 udalostí  

a nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2020 v počte 4 udalosti, 

namiesto počtu 0 udalostí, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) 

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

 

15. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože za rok 2019 v  tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty  

30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej 

sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny uviedol v riadku 

2 - počet neuzavretých udalostí v sledovanom období hodnotu 0, pričom došlo aj k udalostiam  

neuzavretým v sledovanom období, medzi udalosti vybavené v lehote podľa § 3 písm. l) 

vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 

distribúcie elektriny a dodávky elektriny zaradil aj udalosť, pri ktorej lehota 30 dní  

na odoslanie písomného stanoviska k žiadosti koncového odberateľa o pripojenie  

do distribučnej sústavy nebola dodržaná a mala byť zaradená medzi udalosti vybavené mimo 

lehoty, ďalej za rok 2020 uviedol v tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní  

na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 

podľa § 3 písm. l) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy 

kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny udalosti, ktoré mali byť 

zaradené do vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2019, ako aj udalosti, ktoré mali byť 

zaradené aj vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2019 ako udalosti neuzavreté  

v sledovanom období,  a tiež udalosti, ktoré mali byť zaradené medzi udalosťami z minulých 

období, čím poskytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  e-mailom z 05. 05. 2021  

na základe žiadosti ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 nepravdivé údaje v predložených 

tabuľkách, čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona  

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

 

16. porušil povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, pretože neuhradil odberateľovi elektriny 

..................................................................... kompenzačnú platbu za nedodržanie štandardu 

kvality podľa § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 

prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v zmysle § 9 ods. 13 vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie 

elektriny a dodávky elektriny a v lehote podľa § 7 ods. 5 vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou  

sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, 

čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z.  

o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

17. porušil povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, pretože v roku 2020 neuhradil odberateľom elektriny uvedeným v tabuľke   

na strane 39 protokolu č. 110/2021 o výsledku vykonanej kontroly kompenzačné platby  

v lehote do 60 dní od odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality v zmysle  

§ 7 ods. 5 vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu 

elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, čím sa dopustil správneho deliktu podľa  

§ 36 ods. 1 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

18. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože nezúčtoval za rok 2018 finančné prostriedky zodpovedajúce 

nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi s odberateľom tepla v meste  
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Nové Zámky uvedenom v prvej tabuľke na strane 51 protokolu č. 110/2021 o výsledku 

vykonanej kontroly v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v tepelnej energetike do 15 dní od vystavenia dobropisu a za rok 2019 

nezúčtoval finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky 

oprávnenými nákladmi s odberateľom tepla v meste Nové Zámky v zmysle § 8 ods. 1 

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

v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. a s niektorými odberateľmi tepla v meste Trnava 

uvedenými v druhej tabuľke na strane 51 protokolu č. 110/2021 o výsledku vykonanej 

kontroly v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v tepelnej energetike do 15 dní od vystavenia dobropisu, čím sa dopustil správneho 

deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. q) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, 

 

19. porušil povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, pretože neuhradil odberateľom tepla uvedeným v prehľade o vyplatených 

kompenzačných platbách za rok 2019, ktorý je prílohou č. 68 protokolu č. 110/2021 

o výsledku vykonanej kontroly, kompenzačné platby v termíne podľa § 6 ods. 5 vyhlášky  

č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky  

č. 234/2016 Z. z., t. j. bezodkladne po zistení údajov potrebných na výpočet výšky 

kompenzačnej platby, najneskôr však do 15. 03. 2020 a pri výpočte kompenzačných platieb 

nepostupoval v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., čím sa dopustil správneho 

deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, 

 

20. porušil povinnosť podľa § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach, pretože nepredložil v čase od 02. 09. 2020 do 60 dní,  

t. j. do 31. 10. 2020 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 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 sa dopustil 

správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ae) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  

v sieťových odvetviach.  

 

 
 Pokutu spolu vo výške 10 000, - 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 501332021. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa písomného poverenia č. 110/2021 z 31. 03. 2021 na vykonanie kontroly vykonala 

zamestnankyňa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny 

orgán“) v dňoch od 07. 04. 2021 do 13. 10. 2021 podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných 

právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov 

predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky, plynárenstva a tepelnej energetiky 

za roky 2018 až 2021 v regulovanom subjekte Železnice Slovenskej republiky,  
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Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 (ďalej len „spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky”).  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky je zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 312/B od 31. 12. 1993. Predmetom 

podnikania spoločnosti Železnice Slovenskej republiky je okrem iného dodávka elektriny, 

distribúcia elektriny, plynárenstvo - dodávka plynu a výroba tepla a rozvod tepla. Výpisy  

z obchodného registra k dátumu 14. 04. 2021 a k dátumu 01. 10. 2021 sa nachádzajú v prílohe 

č. 1 protokolu č. 110/2021 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol”). 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky je držiteľom povolenia č. 2005E 0116  

na predmet podnikania elektroenergetika s rozsahom podnikania distribúcia elektriny, 

dodávka elektriny, č. 2013P 0196 na predmet podnikania plynárenstvo s rozsahom podnikania 

dodávka plynu a povolenia č. 2006T 0166 na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla. 

 

Povolenia č. 2005 E 0116 – 3. a 4. zmena, č. 2013P 0196 a č. 2006T 0166  

– 14. a 15. zmena sa nachádzajú v prílohe č. 2 protokolu. 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky dodávala k 31. 12. 2018, k 31. 12. 2019 

a k 31. 12. 2020 elektrinu a plyn odberateľom elektriny v domácnosti, malým podnikom 

a ostatným odberateľom v nasledovných počtoch: 

 

Elektrina 2018 2019 2020 

počet odberateľov elektriny v domácnostiach ... ... ... 

počet odberateľov elektriny kategórie malý 

podnik 

... ... ... 

počet ostatných odberateľov elektriny ..... ..... ..... 

Spolu ..... ..... ..... 

 

 

Plyn 2018 2019 2020 

počet odberateľov plynu v domácnostiach .. .. .. 

počet ostatných odberateľov plynu .. .. .. 

Spolu .. .. .. 

 

Úrad listom ev. č. 26954/2021/BA z 12. 10. 2021 oznámil spoločnosti  

Železnice Slovenskej republiky začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty  

za porušenie § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho 

konania úrad oznámil spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, že podkladom pre vydanie 

rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude úradom zistené porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Ďalej úrad listom ev. č. 28393/2021/BA z 27. 10. 2021 oznámil spoločnosti  

Železnice Slovenskej republiky začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty  

za porušenia § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z., § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z.,  

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z., § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.,  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a zároveň upovedomil spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky, že spája tieto dve veci na spoločné konanie vedené pod číslom spisu  

4868-2021-BA a v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 správneho poriadku upovedomil 

spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, že vzhľadom na zložitosť prípadu, rozhodne 

správny orgán v lehote 60 dní od začatia konania. 
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Vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 veta prvá Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd, z Odporúčania výboru ministrov z 13. 02. 1991 ako aj z judikatúry Európskeho súdu 

pre ľudské práva (napr. rozsudok Neumeister v. Rakúsko z júla 1976) trestanie za správne 

delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb  

– podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Je preto 

nevyhnutné poskytnúť záruky a práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom 

poriadku nielen obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná 

administratívnoprávna zodpovednosť, čo napokon vyplýva aj zo zásady č. 6 odporúčania 

o správnych sankciách, podľa ktorej je nevyhnutné v rámci správneho konania vo veciach 

správnych sankcií, poskytovať okrem záruk spravodlivého správneho konania v zmysle 

rezolúcie (77) 31, aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní. Nemožno pritom opomenúť,  

že hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a správnymi deliktami,  

za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie  

sú odvodené prirodzeno-právnymi princípmi.  

 

V administratívno-právnom trestaní je potrebné rešpektovať Odporúčanie výboru 

ministrov Rady Európy (91) z 13. 02. 1991 (relative aux sanctions administratives), podľa 

ktorého pre ukladanie administratívnych sankcií platia analogicky zásady ukladania sankcií 

trestných s tým, že správny (administratívny) postih protiprávneho správania možno uplatniť 

len v primeranej lehote. Keďže administratívne trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry 

trestnoprávny charakter, treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky 

aj z Trestného zákona. 

 

Na rozdiel od Trestného zákona právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty 

správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh deliktov. 

Pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae 

legis” tzv. absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest 

pohlcuje miernejší). Zbiehajúce delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší 

z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu 

a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov, závažnosť pritom treba 

posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže 

záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená. 

 

V tomto smere je jednotná aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  

(napríklad sp. zn. 3Sžn/68/2004, 3Sž/85/2007, 8Sžo/28/2007, 8Sžo/147/2008, 2Sžf/9/2010, 

2Sžf/44/2011, 5Sž/21/2010), podľa ktorej sa uvedené princípy v správnom trestaní v plnom 

rozsahu aplikujú a že trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako 

trestný postih za trestné činy. 

 

S ohľadom na spomenuté princípy správneho trestania, ktoré musia zodpovedať 

trestaniu v trestnom práve, správny orgán zistené porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. posúdil 

ako súbeh správnych deliktov, pritom podľa trestnoprávnej teórie o súbeh trestných činov ide 

vtedy, ak ten istý páchateľ spácha dva alebo viac trestných činov pred tým, ako bol 

za niektorý z nich odsúdený súdom prvého stupňa, a pokiaľ nezanikla trestnosť niektorého 

z nich, a regulovanému subjektu uložil, z hľadiska hmotnoprávnych účinkov súbehu, úhrnnú 

pokutu za správny delikt najprísnejšie postihnuteľný podľa absorpčnej zásady, ktorá  

sa v trestnom práve uplatňuje pri trestaní zbiehajúcich sa trestných činov. 

 

Nakoľko za všetky správne delikty, za porušenie povinností podľa § 13 ods. 4 zákona 

č. 250/2012 Z. z., § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z., § 22 ods. 5 zákona  

č. 250/2012 Z. z., § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z., § 29 ods. 1 písm. c) zákona  
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č. 250/2012 Z. z. a § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. správny orgán ukladá pokutu 

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z., a to v rozpätí sadzby od 500 eur  

do 100 000 eur, správny orgán spoločnosti Železnice Slovenskej republiky uložil úhrnnú 

pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. s použitím analógie legis  

§ 41 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

 

1.  Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt povinný 

vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu 

a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného 

úradom. 

 

Podľa § 2 písm. g) a h) vyhlášky 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.”) cenová regulácia 

v elektroenergetike sa vzťahuje aj na poskytovanie podporných služieb a na poskytovanie 

systémových služieb. 

 

Podľa § 12 ods. 6 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 309/2019 Z. z.  pre 

odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa  

za prevádzkovanie systému TPSt za všetku elektrinu odobratú z nadradenej sústavy  

a distribuovanú odberateľom elektriny pripojeným do tejto miestnej distribučnej sústavy 

vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení 

na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanej na 

vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom elektriny bez použitia nadradenej 

sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá  

z nadradenej distribučnej sústavy. 

 

Podľa § 23 ods. 6 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. pre odberateľa elektriny pripojeného 

do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové služby TSSt za všetku 

elektrinu odobratú z nadradenej sústavy a distribuovanú odberateľom elektriny pripojeným 

do tejto miestnej distribučnej sústavy vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení 

na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej 

distribučnej sústavy a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom 

elektriny bez použitia nadradenej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe 

elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej distribučnej sústavy. 

 

 Úrad určil pre OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava tarify za systémové 

služby a tarify za prevádzkovanie systému na obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2021 

rozhodnutím č. 0194/2017E z 21. 12. 2017, od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2021 rozhodnutím  

č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018 zmenil tarifu za prevádzkovanie systému, na obdobie  

od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021 určil tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie 

systému rozhodnutím č. 0251/2019/E z 20. 12. 2018 a na obdobie od 01. 01. 2020  

do 31. 12. 2020 určil tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému 

rozhodnutím č. 0252/2020/E z 20. 12. 2019. Tarify za systémové služby a tarify za 

prevádzkovanie systému nasledovne platen v jednotlivých obdobiach rokov 2018 a 2020 sú 

uvedené v nasledújúcej tabuľke:  
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Rozhodnutie 

č. 
Obdobie od - do 

Tarifa za systémové 

služby 

Tarifa za prevádzkovanie 

systému 

  eur/MWh eur/kWh eur/MWh eur/kWh 

0194/2018/E 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 6,8919 0,0068919 26,2011 0,0262011 

0275/2018/E  1. 9. 2018 - 31. 12. 2018  6,8919 0,0068919 26,9880 0,0269880 

0251/2019/E 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019  5,9434 0,0059434 25,9880 0,0259880 

0252/2020/E 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020  6,2121 0,0062121 23,6210 0,0236210 

  

 Rozhodnutia č. 0194/2018/E, č. 0275/2018/E, č. 0251/2019/E a č. 0252/2019/E  

sa nachádzajú v prílohe č. 8 protokolu. 

 

Vykonanou kontrolou bolo výberovým spôsobom overené dodržanie určených taríf 

za poskytovanie systémových služieb a taríf za prevádzkovanie systému pre vybraných 

odberateľov elektriny za roky 2018 až 2020.  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

vyfakturovala za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 niektorým odberateľom tarifu za 

systémové služby vo výške 5,9434 eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 

25,9880 eura/MWh, ktoré boli platné do 31. 12. 2019 a nie tarifu tarifu za prevádzkovanie 

systému vo výške 23,6210 eura/MWh a tarifu za systémové služby vo výške  

6,2121 eura/MWh určenú rozhodnutím úradu č. 0252/2020/E z 20. 12. 2019.  

 

Ako príklad správny orgán uvádza nasledovných odberateľov, a to 

..................................................................., faktúra č. ..........  

z 05. 02. 2020 za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020, 

..................................................................., faktúrač. .......... z 05. 02. 2020 za obdobie  

od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020, .................................................., faktúra č. .......... z 05. 02. 

2020 za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020, .............................................., faktúra č. 

.......... z 05. 02. 2020 za obdobie  

od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020, ..........................................................................., faktúra 

č. .......... z 05. 02. 2020 za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020, 

..................................................................., faktúra č. ..........  

z 05. 02. 2020 za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020, ........................................, faktúra 

č. .......... z 05. 02. 2020 za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020.  

 

Všetky vyššie uvedené faktúry sa nachádzajú v prílohe č. 9 protokolu.  

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 21. 06. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 18596/2021/BA, ktorý sa nachádza 

v prílohe č. 10 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem iného uviedla,  

že v danom období, pri zadávaní zmien dotknutých taríf za regulované obdobie, systém 

nesprávne priradil jednotkové ceny k daným fakturačným položkám. Nakoľko platné 

jednotkové ceny fakturačných položiek boli do číselníka systému zaevidované včas, 

vzniknuté nezrovnalosti ju prekvapili a z uvedeného dôvodu neboli odberateľom vystavené 

opravné faktúry. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky predmetnú skutočnosť preverí  

aj u externej firmy, ktorá zabezpečuje nastavenie fakturačného procesu v systéme a následne 

vykoná opatrenia, aby sa v budúcnosti podobná situácia neopakovala.  
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Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky predložila aj prehľad fakturácie tarify  

za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby za obdobie od 01. 01. 2020  

do 31. 01. 2020, ktorý sa nachádza v prílohe č. 11 protokolu.  

 

Ďalej je potrebné poukázať na skutočnosť, že v priebehu kontroly spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky predložila e-mailom doručeným úradu 28. 09. 2021, 

zaevidovaným pod ev. č. 25589/2021/BA, podklady k vystaveniu opravných faktúr pre 

všetkých odberateľov, ktorým bola nesprávne fakturovaná tarifa za prevádzkovanie systému  

a tarifa za systémové služby. V prílohe č. 75 protokolu sa nachádza e-mail z 28. 09. 2021  

a príkaz k vystaveniu opravnej faktúry pre jedného z odberateľov elektriny z 27. 09. 2021.  

V prílohe č. 76 protokolu sa nachádza bankový výpis z 30. 09. 2020 preukazujúci vrátenie 

rozdielov z nesprávne účtovanej tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové 

služby. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 1. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky fakturovala niektorým 

odberateľom elektriny za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 tarifu za prevádzkovanie 

systému vo výške 25,9880 eura/MWh a tarifu za systémové služby vo výške  

5,9434 eura/MWh, pričom mala v období od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 fakturovať 

odberateľom elektriny tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 23,6210 eura/MWh a tarifu  

za systémové služby vo výške 6,2121 eura/MWh určenú rozhodnutím úradu č. 0252/2020/E  

z 20. 12. 2019, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 

a spáchala správny delikt podľa bodu 1. výroku tohto rozhodnutia. 

 

2.  Rozhodnutím č. 0034/2014/E-OP z 14. 05. 2014 (ďalej len „rozhodnutie  

č. 0034/2014/E-OP“) schválil úrad pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky všeobecné 

obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov 

elektriny v domácnosti (ďalej len „OP-elektrina-domácnosti“). Rozhodnutie  

č. 0034/2014/E-OP nadobudlo právoplatnosť 04. 06. 2014 a účinnosť 04. 07. 2014. 

Rozhodnutím č. 0006/2016/E-OP z 21. 04. 2016 (ďalej len „rozhodnutie  

č. 0006/2016/E-OP“) úrad zmenil niektoré časti OP-elektrina-domácnosť s právoplatnosťou 

od 12. 05. 2016.  

 

Rozhodnutím č. 0035/2014/E-OP z 14. 05. 2014 (ďalej len „rozhodnutie  

č. 0035/2014/E-OP“) schválil úrad pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky všeobecné 

obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé 

podniky (ďalej len „OP-elektrina-MP“). Rozhodnutie č. 0035/2014/E-OP nadobudlo 

právoplatnosť 04. 06. 2014 a účinnosť 04. 07. 2014. Rozhodnutím č. 0007/2016/E-OP  

z 21. 04. 2016 (ďalej len „rozhodnutie č. 0007/2016/E-OP“) úrad zmenil niektoré časti  

OP-elektrina-MP s právoplatnosťou od 12. 05. 2016.  

 

Rozhodnutia č. 0034/2014/E-OP, č. 0006/2016/E-OP, č. 0035/2014/E-OP  

a č. 0007/2016/E-OP sa nachádzajú v prílohe č. 12 protokolu. 

 

Podľa druhej časti článku IV bod 18 OP-elektrina-domácnosti preplatok z vyúčtovacej 

faktúry uhradí dodávateľ elektriny odberateľovi elektriny v lehote splatnosti vyúčtovacej 

faktúry. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry nepresiahne 14 dní. 

 

Podľa druhej časti článku IV bod 19 OP-elektrina-domácnosti dodávateľ elektriny 

vráti preplatok z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny 

19.1 bankovým prevodom na bankový účet odberateľa elektriny, 
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19.2 poštovým peňažným poukazom v prípade, ak odberateľ nemá otvorený účet v banke, 

19.3 započítaním voči najbližšie splatným preddavkovým platbám alebo voči akýmkoľvek 

záväzkom odberateľa po lehote splatnosti, 

19.4 prostredníctvom prevádzkovej pokladne ŽSR. 

 

Podľa druhej časti článku IV bod 20 OP-elektrina-MP preplatok z vyúčtovacej faktúry 

uhradí dodávateľ elektriny odberateľovi elektriny v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry. 

Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry nepresiahne 14 dní. 

Podľa druhej časti článku IV bod 21 OP-elektrina-domácnosti dodávateľ elektriny 

vráti preplatok z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny 

21.1 bankovým prevodom na bankový účet odberateľa elektriny, 

21.2 poštovým peňažným poukazom v prípade, ak odberateľ nemá otvorený účet v banke, 

21.3 započítaním voči najbližšie splatným preddavkovým platbám alebo voči akýmkoľvek 

záväzkom odberateľa po lehote splatnosti, 

21.4 prostredníctvom prevádzkovej pokladne ŽSR. 

  

Úrad výberovým spôsobom overil dodržiavanie vyššie uvedených ustanovení  

OP-elektrina-domácnosti a z predložených prehľadov a dokladov zistil, že spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky uhradila preplatok z vyúčtovacej faktúry v lehote dlhšej ako 

14 dní, a to v prípade nasledovných odberateľov elektriny v domácnosti: 

- ..............; EIC ................; faktúra č. .......... z 17. 07. 2018  

so splatnosťou 31. 07. 2018; preplatok z vyúčtovacej faktúry vo výške .... eur vrátený 

odberateľovi elektriny poštovým peňažným poukazom, pričom dátum prijatia poštového 

poukazu Slovenskou poštou, a.s. bol 02. 08. 2018, 

- ................; EIC ................; faktúra č. .......... z 17. 07. 2018  

so splatnosťou 31. 07. 2018; preplatok z vyúčtovacej faktúry vo výške ..... eur vrátený 

odberateľovi elektriny poštovým peňažným poukazom, pričom dátum prijatia poštového 

poukazu bol 02. 08. 2018, 

- ............; EIC ................; faktúra č. .......... z 17. 07. 2018  

so splatnosťou 31. 07. 2018; preplatok z vyúčtovacej faktúry vo výške .... eur vrátený 

odberateľovi elektriny poštovým peňažným poukazom, pričom dátum prijatia poštového 

poukazu bol 02. 08. 2018. 

 

V prílohe č. 13 protokolu sa nachádzajú vyúčtovacie faktúry za elektrinu pre vyššie 

uvedených odberateľov elektriny v domácnosti spolu s dokladmi preukazujúcimi úhradu 

preplatkov z vyúčtovacích faktúr.  

 

Úrad výberovým spôsobom overil dodržiavanie vyššie uvedených ustanovení  

OP-elektrina-MP a z predložených prehľadov a dokladov zistil, že spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky uhradila preplatok z vyúčtovacej faktúry v lehote dlhšej ako 14 dní,  

a to v prípade nasledovných odberateľov elektriny kategórie malý podnik: 

- ......................; EIC ................; faktúra č. ..........  

z 05. 10. 2020 so splatnosťou 19. 10. 2020; preplatok z vyúčtovacej faktúry vo výške  

...... eur spolu s preplatkom z faktúry č. ......... z 05. 10. 2020 bol započítaný  

s preddavkovými faktúrami č. .......... z 07. 09. 2020 a č. .......... z 07. 09. 2020 (oznámenie o 

kompenzácii z 12.10. 2020) a následne došlo ku kompenzácii faktúry s ďalšou faktúrou č. 

.......... z 11. 09. 2020 (oznámenie o započítaní vzájomných pohľadávok  

z 16. 10. 2020), čím vznikol preplatok vo výške ...... eur. Tento preplatok bol vrátený 

odberateľovi prostredníctvom bankového účtu až 22. 10. 2020, 

- ...............; EIC ................; faktúra č. .......... z 09. 07. 2019  

so splatnosťou 23. 07. 2019; preplatok z vyúčtovacej faktúry vo výške ..... eur bol započítaný 
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s preddavkovou faktúrou č. .......... vo výške ..... eur. Zostatok preplatku vo výške ..... eur bol 

vrátený odberateľovi prostredníctvom bankového účtu  

až 25. 07. 2019, 

- ............; EIC ................; faktúra č. .......... z 09. 07. 2019  

so splatnosťou 23. 07. 2019; preplatok z vyúčtovacej faktúry vo výške .... eura bol vrátený 

odberateľovi prostredníctvom bankového účtu až 25. 07. 2019. 

 

V prílohe č. 14 protokolu sa nachádzajú vyúčtovacie faktúry za elektrinu pre vyššie 

uvedených odberateľov elektriny kategórie malý podnik spolu s dokladmi preukazujúcimi 

úhradu preplatkov z vyúčtovacích faktúr. 

  

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky vyššie uvedeným nedodržaním druhej 

časti článku IV bod 18 OP-elektrina-domácnosti schválených rozhodnutím  

č. 0034/2014/E-OP v znení rozhodnutia č. 0006/2016/E-OP v roku 2018 a nedodržaním 

ustanovenia druhej časti článku IV bod 20 OP-elektrina-MP schválených rozhodnutím  

č. 0035/2014/E-OP v znení rozhodnutia č. 0007/2016/E-OP v roku 2019 a 2020 porušila 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 01. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 19339/2021/BA, ktorý sa nachádza  

v prílohe č. 15 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla, že nakoľko 

odberatelia .............. a ................ uhrádzajú svoje záväzky po splatnosti, spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky pripravila kompenzáciu preplatkov  

z vyúčtovacích faktúr so záväzkami odberateľov. Avšak odberatelia preddavky uhradili včas, 

a preto pripravovanú kompenzáciu spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zrušila  

a spracovala podklady pre úhradu preplatkov formou poštových poukážok. Odberateľ ............ 

je bývalým zamestnancom spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorý si svoje záväzky 

hradí v prevádzkovej pokladni a vyzdvihuje si v nej aj prípadné preplatky. Preplatok si však v 

prevádzkovej pokladni nevyzdvihol, preto boli spracované podklady na úhradu preplatku 

formou poštových poukážok. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla, že 

oneskorené úhrady preplatkov nevznikli z dôvodu zanedbania povinností zamestnancov. Jej 

snahou bolo vzniknuté preplatky poukázať odberateľom v lehote splatnosti, avšak súčasne aj 

zabezpečiť krytie pohľadávok možnou kompenzáciou v prípade odberateľov, ktorí svoje 

záväzky uhrádzajú po splatnosti. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky priložila  

aj scan sprievodky, z ktorej vyplýva, že dátový súbor poštových poukazov na výplatu bol 

Slovenskou poštou, a.s. prevzatý na spracovanie dňa 30. 07. 2018. Následné prijatie 

poštových poukazov na Slovenskú poštu, a.s. sa viaže k prijatiu poukazovaných peňažných 

prostriedkov na bankový účet pošty. Z dôvodu časového nesúladu medzi odoslaním platby  

z bankového účtu spoločnosti Železnice Slovenskej republiky dňa 30. 07. 2018 a prijatím 

platby na bankový účet Slovenskej pošty, a.s. je teda toto prijatie vykázané až dňa  

02. 08. 2018. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky k oneskorenej úhrade preplatku 

odberateľovi ...................... uviedla, že v mesiaci október 2020 pracovala  

v obmedzenom režime z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia Covid – 19. Napriek snahe 

minimalizovať dopad tohto obmedzenia na činnosti, prišlo v uvedenom prípade k omeškaniu  

s úhradou preplatku z vyúčtovacej faktúry. V prípade odberateľov ...............  

a ............ bola oneskorená úhrada spôsobená nedopatrením, nakoľko zodpovedná 

zamestnankyňa pri označovaní záväzkov na úhradu, tieto prehliadla. Po zistení tejto 

skutočnosti obratom záväzky označila na úhradu formou bankového prevodu. 

 

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky priložila 

doklady, z ktorých vyplýva, že dátový súbor poštových poukazov na výplatu bol  
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Slovenskej pošte, a.s. zaslaný 30. 07. 2018. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

zaslala platbu Slovenskej pošte, a.s. 31. 07. 2018, ktorá platbu prijala, následne zaslala 

spoločnosti Železnice Slovenskej republiky „Zoznam Poštových poukazov na výplatu“  

a faktúru za poskytnutie tejto služby 02. 08. 2018. V zmysle druhej časti, článku IV bod 25 

OP-elektrina-domácnosti schválených rozhodnutím č. 0034/2014/E-OP pri platbe  

v hotovosti poštovým peňažným poukazom na príslušný účet dodávateľa elektriny alebo 

odberateľa elektriny sa za deň platby považuje deň, keď pošta hotovosť prijala. V uvedených 

prípadoch to bolo 02. 08. 2018, čo je po splatnosti faktúr. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 2. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v roku 2018 

neuhradila preplatok z vyúčtovacej faktúry v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry niektorým 

odberateľom elektriny v domácnosti, čím nedodržala ustanovenie druhej časti článku  

IV bod 18 OP-elektrina-domácnosti schválených rozhodnutím č. 0034/2014/E-OP v znení 

rozhodnutia č. 0006/2016/E-OP a v roku 2019 a 2020 niektorým odberateľom elektriny 

kategórie malý podnik, čím nedodržala ustanovenie druhej časti článku  

IV bod 20 OP-elektrina-MP schválených rozhodnutím č. 0035/2014/E-OP v znení 

rozhodnutia č. 0007/2016/E-OP, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny delikt podľa bodu 2. výroku tohto rozhodnutia. 

 

3. Podľa piatej časti článku XII bodu 4 OP-elektrina-domácnosti a piatej časti článku 

XII bodu 4 OP-elektrina-MP dodávateľ zašle odberateľovi akceptačný list do 5 pracovných 

dní odo dňa doručenia výpovede zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy, prípadne ho v rovnakej 

lehote informuje o dôvodoch neakceptovania výpovede. Ak dodávateľ nezašle odberateľovi 

akceptačný list, výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa považuje za platnú  

a akceptovanú. Uvedené nemá vplyv na právo dodávateľa podať námietku proti zmene 

dodávateľa podľa § 17 ods. 11 zákona o energetike.  

 

Vykonanou kontrolou bolo overené dodržanie piatej časti článku  

XII bod 4 OP-elektrina-domácnosti a piatej časti článku XII bod 4 OP-elektrina-MP.  

 

Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nedodržala 

ustanovenia piatej časti článku XII bod 4 OP-elektrina-domácnosti, a to v prípade 

nasledovných odberateľov elektriny v domácnosti: 

- odberateľka č. ..........................................................; žiadosť  

o ukončenie zmluvy doručená 13. 02. 2018; akceptačný list doručený odberateľke osobne  

až 05. 03. 2018, 

- odberateľ č. .................................................................; žiadosť  

o ukončenie zmluvy doručená 23. 05. 2018; akceptačný list zaslaný až 31. 05. 2018, 

- odberateľ č. ......................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 12. 

09. 2018; akceptačný list zaslaný až 04. 10. 2018, 

- odberateľ č. .................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 23. 08. 

2018; akceptačný list zaslaný až 04. 09. 2018, 

- odberateľ č. ........................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 14. 

05. 2018; akceptačný list zaslaný až 24. 05. 2018, 

- odberateľka č. ........................................................; žiadosť  

o zrušenie zmluvy doručená 20. 12. 2018; akceptačný list nebol zaslaný (úradu nebol 

predložený), predložená len dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. ...............  

z 02. 01. 2019, 

- odberateľka č. .........................................................; žiadosť  

o ukončenie zmluvy doručená 25. 09. 2019; akceptačný list zaslaný až 04. 11. 2019, 
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- odberateľ č. ............................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 27. 03. 

2019; akceptačný list zaslaný až 06. 05. 2019, 

- odberateľka č. ...................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 14. 

06. 2019; akceptačný list doručený odberateľke osobne  

až 04. 07. 2019, 

- odberateľ č. ....................................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy 

doručená 08. 10. 2019; akceptačný list zaslaný až 06. 11. 2019, 

- odberateľ .....................................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 

14. 05. 2020; akceptačný list zaslaný až 04. 06. 2020, 

- odberateľ ........................................................; žiadosť  

o ukončenie zmluvy doručená 03. 07. 2020; akceptačný list zaslaný až 14. 07. 2020. 

 

Podklady k jednotlivým vyššie uvedeným prípadom odberateľov elektriny 

v domácnosti sa nachádzajú v prílohe č. 16 protokolu.  

 

Ďalej bolo kontrolou zistené, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

nedodržala ustanovenia piatej časti článku XII. bod 4 OP-elektrina-MP, a to v prípade 

nasledovných odberateľov elektriny kategórie malý podnik: 

- odberateľka č. ................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 08. 01. 

2018; akceptačný list zaslaný až 02. 05. 2018, 

- odberateľka č. ..............................................; žiadosť o ukončenie zmluvy doručená 22. 05. 

2019; akceptačný list vyhotovený 12. 06. 2018 (nebol preukázaný dátum zaslania listu), 

dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. ............... podpísaná  

21. 06. 2019,  

- odberateľka č. ................................................................................; žiadosť o ukončenie 

zmluvy doručená 07. 10. 2019; akceptačný list nebol zaslaný (nebol predložený úradu), 

dohoda o ukončení platnosti zmluvy  

č. ............... zaslaná 04. 03. 2020, 

- odberateľ č. ......................................................; žiadosť  

o ukončenie zmluvy doručená 17. 12. 2019; akceptačný list vyhotovený 07. 01. 2020 (nebol 

preukázaný dátum zaslania listu), dohoda o ukončení platnosti zmluvy  

č. ............... podpísaná 31. 01. 2020,  

- odberateľ č. ...............................................................................................................; žiadosť o 

ukončenie zmluvy doručená  

20. 06. 2019; akceptačný list nebol zaslaný (nebol predložený úradu), dohoda o ukončení 

platnosti zmluvy č. ............... podpísaná s dátumom 30. 06. 2019, 

- odberateľka č. .................................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy 

doručená 02. 01. 2020; akceptačný list zaslaný  

až 03. 02. 2020, 

- odberateľka č. ..................................................................; žiadosť o ukončenie zmluvy 

doručená 02. 01. 2020; akceptačný list zaslaný až 03. 02. 2020. 

 

Podklady k jednotlivým vyššie uvedeným prípadom odberateľov elektriny kategórie 

malý podnik sa nachádzajú v prílohe č. 17 protokolu. 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky vyššie uvedeným nedodržaním 

ustanovenia piatej časti článku XII bod 4 OP-elektrina-domácnosti schválených rozhodnutím 

č. 0034/2014/E-OP a piatej časti článku XII. bod 4 OP-elektrina-MP schválených 

rozhodnutím č. 0035/2014/E-OP porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 250/2012 Z. z. 
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K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 03. 06. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 17224/2021/BA, ktorý sa nachádza  

v prílohe č. 18 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem iného uviedla,  

že po preštudovaní predložených podkladov zistila, že pravdepodobne došlo k nedorozumeniu 

– nebol dostatočne vysvetlený proces ukončovania zmlúv pre odberateľov kategórie 

domácnosť, resp. malý podnik v podmienkach spoločnosti Železnice Slovenskej republiky. 

Proces ukončovania zmlúv je nastavený tak, že v prípade ak nemá k termínu a spôsobu 

ukončenia odberu žiadne výhrady, akceptačné listy sa odberateľom nezasielajú. To v zmysle 

obchodných podmienok pre domácnosti a malý podnik – článok XII časť 4 znamená,  

že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy sa týmto považuje za platnú a akceptovanú. Ďalej  

z predložených dokumentov k výpovediam je zrejmé, že sa jedná buď o sprievodné listy 

k dohode o ukončení odberu elektriny, alebo listy s výpoveďou zmluvy o združenej dodávke 

elektriny. Vo všetkých je akceptovaná požadovaná doba ukončenia zo strany odberateľa. 

V prípade, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky predložila len samotnú dohodu 

o ukončení zmluvy bez sprievodného listu, je to z toho dôvodu, že pracoviská regionálnych 

stredísk železničnej energetiky v Košiciach, Žiline a v Bratislave sú zároveň aj kontaktnými 

centrami pre osobný styk s odberateľmi a boli odovzdané odberateľovi osobne.  

 

Správny orgán konštatuje, že z predložených podkladov k vyššie uvedeným prípadom 

odberateľov elektriny v domácnosti alebo kategórie malý podnik je nespochybniteľné,  

že v priebehu kontroly bolo jednoznačne preukázné, že akceptačný list, resp. list, v ktorom 

odberateľa spoločnosť Železnice Slovenskej republiky informovala o dôvodoch 

neakceptovania výpovede, bol týmto odberateľom zaslaný v lehote dlhšej ako  

5 pracovných dní odo dňa doručenia výpovede zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy. Je tiež 

preukázané, že nie je pravdou, že v prípade ak spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

nemá k termínu a spôsobu ukončenia odberu žiadne výhrady, akceptačný list odberateľom 

nezasiela, tak ako to tvrdí vo svojom vyjadrení. Akceptačný list zasiela len v niektorých 

prípadoch, to bolo v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní. V tých prípadoch, kedy spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky akceptačný list vôbec nezaslala, nie je možné tvrdiť, že takýto 

postup je v súlade so schválenými obchodnými podmienkami.  

 

V prvej vete piatej časti článku XII bod 4 OP-elektrina-domácnosti a piatej časti 

článku XII bodu 4 OP-elektrina-MP je deklarovaná povinnosť zaslať odberateľovi akceptačný 

list do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výpovede zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy, 

prípadne ho v rovnakej lehote informovať o dôvodoch neakceptovania výpovede. Druhá veta 

piatej časti článku XII bod 4 OP-elektrina-domácnosti a piatej časti článku XII bod 4  

OP-elektrina-MP len dopĺňa, že v prípade, ak si regulovaný subjekt nesplní povinnosť podľa 

prvej vety, znamená to, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy sa napriek tomu považuje  

za platnú a akceptovanú.  

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 3. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v období rokov 2018, 

2019 a 2020 v prípade niektorých odberateľov elektriny v domácnosti a niektorých 

odberateľov elektriny kategórie malý podnik nezaslala odberateľovi akceptačný list  

do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výpovede zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy, 

prípadne ho v rovnakej lehote neinformovala o dôvodoch neakceptovania výpovede,  čím 

nedodržala ustanovenia piatej časti článku XII bod 4 OP-elektrina-domácnosti schválených 

rozhodnutím č. 0034/2014/E-OP a piatej časti článku XII. bod 4 OP-elektrina-MP 

schválených rozhodnutím č. 0035/2014/E-OP, čím porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny delikt podľa bodu 3. výroku 

tohto rozhodnutia. 
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4. 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) a m) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov 

trhu s plynom. 

 

Úrad vydal spoločnosti Železnice Slovenskej republiky prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „prevádzkový poriadok“) rozhodnutím  

č. 0026/2013/E-PP z 16. 09. 2013 (ďalej len „rozhodnutie č. 0026/2013/E-PP“), ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 03. 10. 2013. 

  

 Rozhodnutím č. 0017/2018/E-PP z 30. 11. 2018 s účinnosťou od 31. 12. 2018 úrad 

zmenil rozhodnutie č. 0026/2013/E-PP. Dňa 27. 03. 2020 rozhodnutím č. 0003/2020/E-PP 

zmenil rozhodnutie č. 0026/2013/E-PP v znení rozhodnutia č. 0017/2018/E-PP s účinnosťou  

od 20. 04. 2020 do 31. 12. 2021.  

 

Podľa bodu 3.5.1 prevádzkového poriadku prevádzkovateľ vystaví užívateľovi distribučnej 

sústavy faktúru za: 

a) distribúciu elektriny, 

b) straty v distribučnej sústave, 

c) rezervovanú kapacitu, 

d) prístup do distribučnej sústavy, 

e) odvod do Národného jadrového fondu, 

f) penalizačné platby, 

g) ostatné poplatky v zmysle platnej legislatívy podľa príslušných platných rozhodnutí 

Úradu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 

Správny orgán konštatuje, že vo faktúre musí byť uvedená najmä tarifa za poskytnuté 

plnenie (službu, tovar) a jeho množstvo. V prípade zmeny príslušného rozhodnutia úradu 

počas platnosti zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny bude 

prevádzkovateľ fakturovať užívateľom distribučnej sústavy novú tarifu odo dňa účinnosti 

rozhodnutia úradu, ktorým došlo k zmene tarify. 

 

 Ďalej správny orgán konštatuje, že vo vyúčtovaniach distribúcie elektriny jednotlivým 

užívateľom distribučnej sústavy za rok 2018 a vo vyúčtovaniach užívateľom distribučnej 

sústavy na elektrickej trakcii, ktorého hnacie koľajové vozidlá nie sú vybavené určeným 

meradlom (ďalej len „trakčné nemerané odbery“) aj za roky 2019 – 2020 neboli uvedené 

jednotlivé tarify za distribúciu elektriny.  

 

 Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú vyúčtovacie faktúry, a to:  

- č. .......... z 17. 07. 2018 pre odberateľa ....................................  

a č. .......... z 17. 07. 2018 pre odberateľa ................................................. (predmetné faktúry sa 

nachádzajú v prílohe č. 5 protokolu),  

- č. .......... z 19. 12. 2018 pre odberateľa 

....................................................................................... a č. ..........  

z 17. 07. 2018 pre odberateľa .................................................................. (predmetné faktúry sa 

nachádzajú v prílohe č. 7 protokolu), 
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- ............. z 24. 04. 2018 pre odberateľa ......................................,  

č. .......... z 24. 04. 2018 pre odberateľa ................................................................................. a č. 

.......... z 19. 12. 2019 pre odberateľa  

...................................... (predmetné faktúry sa nachádzajú v prílohe  

č. 19 protokolu). 

 

 Vo vyúčtovaniach distribúcie elektriny užívateľom distribučnej sústavy za rok 2019 

(mimo trakčných nemeraných odberov) sú už uvedené jednotlivé tarify za distribúciu 

elektriny, čo preukazujú vyúčtovacie faktúry, a to:  

- č. .......... z 16. 07. 2019 pre odberateľa ....................................,  

č. .......... z 16. 07. 2019 pre odberateľa .................................................. a č. .......... z 16. 07. 

2019 pre odberateľa  

.................................................................. (predmetné faktúry sa nachádzajú v prílohe č. 20 

protokolu). 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v roku 2018 vo vyúčtovaniach distribúcie 

elektriny jednotlivým užívateľom distribučnej sústavy (mimo trakčných nemeraných odberov) 

neuviedla tarify za distribúciu elektriny, čím nepostupovala v súlade s ustanovením bodu 

3.5.1 prevádzkového poriadku, čím porušila povinnosť podľa § 13 ods. 4 zákona  

č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenej skutočnosti sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej republiky listom 

z 01. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 19338/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 21 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem iného uviedla, že pri 

fakturácii v prechodnom období na nemeraných trakčných odberoch vychádzajú z platného 

prevádzkového poriadku, v zmysle ktorého postupujú pri fakturácii. Spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky sa do budúcna zaviazala v zmysle nariadenia Komisie (EÚ)  

č. 1301/2014 o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystému energia 

systému železníc v Únii v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/868  

z 13. júna 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1301/2014 a nariadenie (EÚ)  

č. 1302/2014, vybudovať systém zberu energetických údajov a pozemného systému 

zúčtovania schopného prijímať údaje na trakčných odberoch. Spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky už v súčasnosti v zmysle článku 12. bod 12.9.8 prevádzkového 

poriadku, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy, povinný informovať úrad, o aktuálnom 

stave uskutočnených prác spojených s inštalovaním meradiel na hnacích koľajových 

vozidlách (ďalej len „HKV“). V predmetnom vyjadrení spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky informuje o aktuálnom stave uskutočnených prác. K absencii taríf za poskytnuté 

plnenie vo vyúčtovaniach distribúcie elektriny jednotlivým užívateľom distribučnej sústavy 

za rok 2018 (mimo trakčných nemeraných odberov) sa spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky nevyjadrila. 

  

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 4. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v roku 2018  

vo vyúčtovaniach distribúcie elektriny jednotlivým užívateľom distribučnej sústavy (mimo 

trakčných nemeraných odberov) neuviedla tarify za distribúciu elektriny, čím nepostupovala  

v súlade s ustanovením bodu 3.5.1 prevádzkového poriadku, čím porušila povinnosť podľa  

§ 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny delikt podľa bodu 4. výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

5. Podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný dodržiavať pravidlá trhu. 
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Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 24/2013 Z. z., 

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

fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z. z.”).  

 

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. pripojenie nového odberného elektrického 

zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny alebo zmena technických parametrov 

existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny  

sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do sústavy uzatvorenej s vlastníkom odberného 

elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia po splnení technických 

podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy. 

 

Podrobnosti týkajúce sa zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy upravuje bod  

2 prevádzkového poriadku schválený rozhodnutím č. 0026/2012/E-PP. 

 

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky má vzor 

žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy v zmysle bodu 2.1.1 prevádzkového poriadku 

zverejnený na svojom webovom sídle. Printscreen obrazovky webového sídla spoločnosti 

Železnice Slovenskej republiky z 14. 07. 2021 sa nachádza v prílohe č. 22 protokolu.  

 

Avšak spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nepožaduje pri pripojení žiadateľa  

do distribučnej sústavy vyplnenie tejto žiadosti a následne ani so žiadateľmi neuzatvára 

zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. S odberateľmi uzatvára len zmluvy o združenej 

dodávke elektriny.  

 

Na základe žiadosti úradu ev. č. 9451/2021/BA/01 z 08. 04. 2021, ktorá sa nachádza  

v prílohe č. 23 protokolu predložila spoločnosť Železnice Slovenskej republiky e-mailom 

z 21. 04. 2021 „zoznam žiadostí o pripojenie do distribučnej sústavy“ za roky 2018 – 2020, 

ktorý sa nachádza v prílohe č. 24  protokolu. 

 

Správny orgán z predloženého zoznamu vybral niekoľko žiadateľov o pripojenie 

do distribučnej sústavy, ku ktorým požiadal spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

o predloženie doručených žiadostí o pripojenie (s preukázaním dátumu doručenia výpovede), 

stanovísk k doručeným žiadostiam (s preukázaním odoslania odpovedí) a uzatvorených zmlúv 

o pripojenie.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nepredložila úradu žiadosti o pripojenie, ani 

uzatvorené zmluvy o pripojení so žiadateľmi, predložila len žiadosti o uzatvorenie zmluvy 

o združenej dodávke elektriny a stanoviská k doručeným žiadostiam. 

 

Podľa § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 

prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „vyhláška  

č. 236/2016 Z. z.“) štandardom kvality distribúcie elektriny je dodržanie lehoty 30 dní  

na odoslanie písomného stanoviska k žiadosti koncového odberateľa o pripojenie  

do distribučnej sústavy alebo zmenu maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste. 

 

Na základe žiadosti úradu ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021, ktorá  

sa nachádza v prílohe č. 37 protokolu, predložila spoločnosť Železnice Slovenskej republiky  

e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu požadovanú evidenciu 

udalostí v štruktúre podľa jednotlivých tabuliek príloh k vyhláške č. 236/2016 Z. z.  
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V tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti 

o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. uviedla spoločnosť Železnice Slovenskej republiky udalosti, ku ktorým 

predložila úradu len žiadosti o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny pre 

napäťovú úroveň 0,4 kV, resp. žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity.  

 

Správny orgán konštatuje, že neboli doložené samotné žiadosti o pripojenie 

do distribučnej sústavy.  

 

Na základe vyššie uvedeného správny orgán preto požiadal spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky listom ev. č. 19712/2021/BA/19 z 14. 07. 2021, ktorý sa nachádza  

v prílohe č. 26 protokolu, o ich predloženie, prípadne o vyjadrenie k ich nepredloženiu.  

 

V prílohe č. 27 protokolu sa nachádzajú ako príklad niektoré zo žiadostí a odoslané 

stanoviská k žiadostiam.  

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v rokoch 

2018, 2019 a 2020 pripájala do svojej distribučnej sústavy žiadateľov o pripojenie  

do distribučnej sústavy bez uzatvorených zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy  

a nepostupovala tak v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky č. 24/2013 Z. z., čím porušila povinnosť 

podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 19. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 20314/2021/BA, ktorý sa nachádza  

v prílohe č. 28 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem iného uviedla,  

že si je vedomá skutočnosti, že v zmysle platnej energetickej legislatívy je povinná uzatvárať  

so zákazníkom zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, na základe žiadosti o uzatvorenie 

zmluvy o pripojení a prístupe do sústavy a distribúcii elektriny pre napäťovú úroveň 0,4 kV, 

ktorú má na svojej web stránke zverejnenú. Nakoľko vzorová zmluva o pripojení je v procese 

dokončovania, a v krátkom čase bude používaná pre nových odberateľov, spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky zatiaľ nepožadovala predkladanie žiadostí o pripojenie, keďže 

sa ešte neuzatvárajú zmluvy o pripojení a všetky technické údaje (ktoré sú obsahom žiadosti 

o pripojenie) sú uvedené tiež v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny. 

S odberateľmi na vn napäťovej úrovni (trakční odberatelia) doteraz neuzatvárala zmluvy 

o pripojenie, nakoľko títo v súčasnosti nemajú merané odberné miesta – HKV a uzatvára  

sa s nimi jedna zmluva o združenej dodávke elektriny pre každú napäťovú úroveň zvlášť. 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti realizuje zmenu tohto stavu v zmysle 

Nariadenia komisie EU o TSI, ktorá nariaďuje správcom železničnej infraštruktúry 

zabezpečiť dopravcom prístup k liberalizovanému trhu s elektrinou, čoho podmienkou  

sú merané HKV. Súčasťou tejto zmeny je aj príprava zmluvy o pripojení HKV do distribučnej 

sústavy spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorá musí byť pripravená  

do 01. 01. 2022. 

 

Ďalšie vyjadrenie spoločnosti Železnice Slovenskej republiky z 02. 08. 2021,  

ktoré je zaevidované pod ev. č. 21611/2021/BA sa nachádza v prílohe  

č. 29 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem iného uviedla, že ako 

prevádzkovateľ MDS a zároveň ako dodávateľ elektriny, pristupovala k žiadosti koncového 

odberateľa elektriny o pripojenie do distribučnej sústavy a zároveň aj k procesu  

na zabezpečenie dodávky elektriny do odberného miesta, uzatváraním zmluvného vzťahu 

prostredníctvom zmluvy o združenej dodávke elektriny. Tento proces považovala  

za plnohodnotný zmluvný vzťah. V zmluve o združenej dodávke elektriny sú dohodnuté 
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všetky náležitosti pripojenia odberného miesta do distribučnej sústavy ako aj technické 

podmienky pripojenia. Na základe tejto skutočnosti evidovala žiadosti koncových 

odberateľov do § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. V súčasnej dobe ............................... 

nariadil vykonávať uzatváranie zmluvy o pripojení do sústavy s odberateľmi s platnosťou od 

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

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 5. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v rokoch 2018, 2019 

a 2020 pripájala do svojej distribučnej sústavy žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy 

bez uzatvorených zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy a nepostupovala tak v zmysle  

§ 5 ods. 1 vyhlášky č. 24/2013 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) 

zákona č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny delikt podľa bodu 5. výroku tohto rozhodnutia.  

 

6.  Podľa § 23 ods. 3 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z. 

vyúčtovanie dodávky elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených 

zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako  

je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy,  

a samostatne vyčíslený údaj o cene za 

a) dodávku elektriny, 

b) distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a straty pri prenose elektriny, 

c) straty pri distribúcii elektriny, 

d) systémové služby, 

e) prevádzkovanie systému.  

 

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vyúčtovania dodávky elektriny za rok 2018 

neobsahovali identifikáciu odberného miesta v zmysle uzatvorených zmlúv súvisiacich 

s dodávkou elektriny podľa § 23 ods. 3 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 371/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z.  

 

Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú vyúčtovacie faktúry pre odberateľov elektriny, 

a to: 

- č. .......... z 17. 07. 2018 pre odberateľa ....................................,  

č. .......... z 17. 07. 2018 pre odberateľa .................................................., ktoré sa nachádzajú 

v prílohe č. 5 protokolu,  

- č. 9100409761 z 19. 12. 2018 pre odberateľa 

......................................................................................., č. ..........  

z 17. 07. 2018 pre odberateľa .................................................................., ktoré sa nachádzajú 

v prílohe č. 7 protokolu,  

- č. .......... z 22. 01. 2019 pre odberateľa ..........................................  

a č. .......... z 16. 01. 2019 pre odberateľa ..................................................................., ktoré sa 

nachádzajú v prílohe č. 31 protokolu. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 01. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 19336/2021/BA, ktorý sa nachádza 

v prílohe č. 30 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem iného uviedla,  

že ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy z dôvodu historického dlhu, ktorý 

vznikol pri rozdelení spoločnosti na nákladnú a osobnú dopravu prevádzkuje aj odbery 

bez identifikácie. V takomto prípade sa neeviduje odberné miesto, nakoľko ide o odber 

bez určeného meradla v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. V snahe o dosiahnutie naplnenia 

legislatívy, spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v zmluvách ukladá odberateľom 
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podmienku úpravy inštalácie pre umiestnenie určeného meradla. Je to dlhodobý proces 

z dôvodu technickej a ekonomickej náročnosti. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 6. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v roku 2018 

nepostupovala pri fakturácii dodávok elektriny v súlade s ustanovením § 23 ods. 3 vyhlášky  

č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z., pretože vyúčtovania dodávky elektriny 

odberateľovi elektriny neobsahovali údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou 

elektriny, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované  

u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, čím porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu  

6. výroku tohto rozhodnutia.  

 

7. Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne 

úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa 

tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených 

úradom. 

 

Podľa § 22 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii kvality 

podlieha prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny a dodávka tepla.  

 

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením 

štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky 

kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok 

vyplatenia kompenzačnej platby. 

 

 Podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt povinný 

dodržiavať štandardy kvality. 

 

S účinnosťou od 01. 01. 2017 úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal 

vyhlášku č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 

distribúcie elektriny a dodávky elektriny. 

 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardmi kvality dodávky 

elektriny je overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odoslanie 

oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 

koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny;  

ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, lehota sa predlžuje  

o 5 pracovných dní; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia  

o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách.  

 

Úrad požiadal spoločnosť Železnice Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z. na základe žiadosti o predloženie dokladov ev. č. 9451/2019/BA/01  

z 08. 04. 2021, ktorá sa nachádza v prílohe č. 23 protokolu o predloženie vyhodnotenia 

štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny a prehľadu o vyplatených kompenzačných 

platbách za rok 2018.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky predložila e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý 

sa nachádza v prílohe č. 35 protokolu a e-mailom z 26. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe 
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č. 36 protokolu vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny a prehľadu 

o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2018.  

 

Úrad ďalej požiadal spoločnosť Železnice Slovenskej republiky žiadosťou  

ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021, ktorá sa nachádza v prílohe č. 37 protokolu 

o poskytnutie prehľadov udalostí štandardov kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. v elektronickej podobe (vo formáte typu xls) v štruktúre podľa tabuľky  

č. 7.1 prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2018.  

 

Úradu bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 38 protokolu, požadovaná evidencia udalostí v štruktúre podľa jednotlivých tabuliek príloh 

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.  

 

Na základe predložených vyhodnotení štandardov kvality, prehľadov udalostí, ako  

aj ďalších podkladov predložených spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky bola 

kontrolou overená správnosť a pravdivosť údajov predložených úradu vo vyhodnotení 

štandardov kvality dodávky elektriny a v prehľadoch o výške vyplatených kompenzačných 

platieb za rok 2018 a bolo zistené predloženie nepravdivých údajov pri jednotlivých 

štandardoch kvality.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla v predložených štandardoch kvality 

dodávky elektriny, ktoré poskytla e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí za rok 2018 týkajúcich sa štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 5 udalostí.  

 

Podľa tabuľky č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú 

elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 

2018, ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 38 protokolu bol počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 4 a 1 udalosť bola 

zaradená medzi udalosti z minulých období. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

v predloženej tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú 

elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 

2018 neuviedla udalosti, ktoré sú predmetom štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. a uviedla ich len v tabuľkách č. 7.2 Evidencia dodržania lehoty 

na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného 

dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2018. 

 

 Ide o udalosť „................................“, odberateľ telefonicky reklamoval faktúru 

č. .........., o telefonickej reklamácii nebol spísaný žiadny záznam. Účtovné centrum 

spoločnosti Železnice Slovenskej republiky o reklamácii informovalo Regionálne stredisko 

Železničnej energetiky Bratislava e-mailom z 13. 06. 2018.  

Po prešetrení reklamácie bolo telefonicky oznámené odberateľovi, že reklamácia bola 

opodstatnená a bola vystavená opravná vyúčtovacia faktúra – dobropis č. ..........  

z 19. 06. 2018. 

 

Taktiež ide aj o udalosť „..............“; odberateľka listom doručeným spoločnosti 

Železnice Slovenskej republiky 16. 02. 2018 reklamovala faktúru č. ..........  

z 22. 01. 2018; spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zaslala stanovisko k reklamácii  
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07. 03. 2018. Dobropis č. .......... k vyúčtovacej faktúre č. .......... bol vystavený dňa 01. 12. 

2020; dobropis č. .......... k vyúčtovacej faktúre č. .......... bol vystavený 20. 02. 2018. 

 

Podklady k vyššie uvedeným dvom udalostiam sa nachádzajú v prílohe  

č. 39 protokolu. 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky vyššie uvedeným postupom uviedla v 

predložených štandardoch kvality dodávky elektriny za rok 2018 podľa § 4 ods. 1 písm. a) 

prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. nepravdivý údaj v počte 5 udalostí, namiesto počtu 7 

udalostí, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 3), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla,  

že v zistených udalostiach prišlo k nesprávnej komunikácii so zákazníkom a zároveň 

k neštandardnému postupu pri určení udalosti. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 7. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2018  

v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu  

v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. neuviedla udalosť 

koncového odberateľa elektriny „................................“ a udalosť koncového odberateľa 

elektriny „..............“, čím poskytla úradu e-mailom z 21. 04. 2021  

na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj v počte 5 udalostí, namiesto počtu 7 udalostí, čím 

porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila  

sa správneho deliktu podľa bodu 7. výroku tohto rozhodnutia.  

 

8. Úrad požiadal spoločnosť Železnice Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z. na základe žiadosti o predloženie dokladov ev. č. 9451/2019/BA/01  

z 08. 04. 2021, ktorá sa nachádza v prílohe č. 23 protokolu o predloženie vyhodnotenia 

štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny a prehľadu o vyplatených kompenzačných 

platbách za rok 2019.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky predložila e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý 

sa nachádza v prílohe č. 35 protokolu a e-mailom z 26. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe 

č. 36 protokolu vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny a prehľadu 

o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2019.  

 

Úrad ďalej požiadal spoločnosť Železnice Slovenskej republiky žiadosťou  

ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021, ktorá sa nachádza v prílohe č. 37 protokolu 

o poskytnutie prehľadov udalostí štandardov kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. v elektronickej podobe (vo formáte typu xls) v štruktúre podľa tabuľky  

č. 7.1 prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2019.  

 

Úradu bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 38 protokolu, požadovaná evidencia udalostí v štruktúre podľa jednotlivých tabuliek príloh 

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.  

 

Na základe predložených vyhodnotení štandardov kvality, prehľadov udalostí, ako  

aj ďalších podkladov predložených spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky bola 
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kontrolou overená správnosť a pravdivosť údajov predložených úradu vo vyhodnotení 

štandardov kvality dodávky elektriny a v prehľadoch o výške vyplatených kompenzačných 

platieb za rok 2019 a bolo zistené predloženie nepravdivých údajov pri jednotlivých 

štandardoch kvality.  

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí za rok 2019 týkajúcich sa štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 6 udalostí.  

 

 Aj podľa predloženej tabuľky č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby 

za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. za rok 2019, ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu bol počet zaznamenaných udalostí v sledovanom 

období 6. 

 

 Kontrolou bolo zistené, že v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania 

platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. za rok 2019 nie je uvedená udalosť koncového odberateľa elektriny 

„...................................“, ktorý listom doručeným spoločnosti Železnice Slovenskej republiky 

29. 07. 2019 reklamoval faktúru za dodávku elektriny  

č. .......... z 16. 07. 2019 v zmysle zmluvy o združenej dodávke elektriny č. ................  

 

 Vyššie uvedená udalosť je naopak nesprávne uvedená pod č. 1 v tabuľke  

č. 4.11 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie 

zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, 

v lehote podľa § 3 písm. k) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2019. Predmetná 

tabuľka sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu.  

 

Ďalej vykonanou kontrolou bolo zistené, že v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia 

správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy 

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2019 je zaradená aj udalosť, ktorá nie je predmetom 

štandardu kvality podľa § 4 ods.1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z.  

 

Ide o udalosť č. 3 „................................“, pri ktorej odberateľ nereklamoval 

vyúčtovaciu faktúru, len sa informoval telefonicky na novú fakturovanú položku vyúčtovacej 

faktúry. Táto mu bola vysvetlená a zároveň mu bolo podané odporúčanie a podmienky, 

za akých je možné znížiť hodnotu hlavného ističa pred elektromerom. Žiadna opravná faktúra 

nebola odberateľovi vystavená. 

 

Vyššie uvedené skutočnosti preukazujú podklady k spomenutým dvom udalostiam, 

ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 41 protokolu.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2019 v tabuľke č. 7.1 evidencia 

overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods.1 písm. a)  

prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. neuviedla udalosť koncového odberateľa elektriny 

„...................................“ a zaradila aj udalosť „.................................“, ktorá nie je predmetom 

štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím poskytla úradu e-

mailom z 05. 05. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 nepravdivé údaje v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia 

správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy 
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č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 2), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že zamestnanec, ktorý sleduje a zaznamenáva štandardy kvality mylne 

vyhodnotil udalosť, ktorú zaznamenal v tabuľke č. 4.11 evidencia overenia správnosti 

vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania 

a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 písm. k) prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorá sa týkala odberateľa „...................................“, a tým 

bola udalosť chybne vyhodnotená v štandardoch kvality. Ďalej spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky uviedla, že zamestnancom bola chybne vyhodnotená udalosť 

telefonického dopytovania sa na položku na faktúre, a tým mylne vyhodnotená udalosť, ktorá 

bola do tabuľky č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu 

v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a)  prílohy č. 7 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. za rok 2019 omylom zaevidovaná. Zamestnanec predpokladal,  

že aj v predmetnom prípade sa jedná o štandard kvality overenia správnosti vyúčtovania 

platby, a preto túto udalosť zaevidoval do tabuľky. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 8. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2019  

v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu  

v lehote podľa § 4 ods.1 písm. a)  prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. neuviedla udalosť 

koncového odberateľa elektriny „...................................“ a zaradila  

aj udalosť „................................“, ktorá nie je predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 

písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím poskytla úradu  

e-mailom z 05. 05. 2021 na základe žiadosti ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 

nepravdivé údaje v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú 

elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a)  prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., čím 

porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny 

delikt podľa bodu 8. výroku tohto rozhodnutia.  

 

9. Úrad požiadal spoločnosť Železnice Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z. na základe žiadosti o predloženie dokladov ev. č. 9451/2019/BA/01  

z 08. 04. 2021, ktorá sa nachádza v prílohe č. 23 protokolu o predloženie vyhodnotenia 

štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny a prehľadu o vyplatených kompenzačných 

platbách za rok 2020.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky predložila e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý 

sa nachádza v prílohe č. 35 protokolu a e-mailom z 26. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe 

č. 36 protokolu vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny a prehľadu 

o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2020.  

 

Úrad ďalej požiadal spoločnosť Železnice Slovenskej republiky žiadosťou  

ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021, ktorá sa nachádza v prílohe č. 37 protokolu 

o poskytnutie prehľadov udalostí štandardov kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. v elektronickej podobe (vo formáte typu xls) v štruktúre podľa tabuľky  

č. 7.1 prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2020.  
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Úradu bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 38 protokolu, požadovaná evidencia udalostí v štruktúre podľa jednotlivých tabuliek príloh 

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.  

 

Na základe predložených vyhodnotení štandardov kvality, prehľadov udalostí, ako  

aj ďalších podkladov predložených spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky bola 

kontrolou overená správnosť a pravdivosť údajov predložených úradu vo vyhodnotení 

štandardov kvality dodávky elektriny a v prehľadoch o výške vyplatených kompenzačných 

platieb za rok 2020 a bolo zistené predloženie nepravdivých údajov pri jednotlivých 

štandardoch kvality.  

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí za rok 2020 týkajúcich sa štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 4 udalosti.  

 

 Aj podľa tabuľky č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú 

elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 

2020, ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 38 protokolu, bol počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 4. 

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

v predloženej tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú 

elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 

2020 neuviedla udalosť, ktorá je predmetom štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. a uviedla ju len v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie 

zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  

§ 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2020. 

 

 Ide o udalosť „............................“; odberateľ 19. 11. 2020 telefonicky kontaktoval call 

centrum a reklamoval neprimerane vysokú sumu na faktúre, žiadal o vysvetlenie. 

Odberateľovi bola poskytnutá informácia, že mu bude k vyúčtovacej faktúre vystavený 

čiastočný dobropis. Dobropis č. .......... k vyúčtovacej faktúre  

č. .......... bol vystavený 01. 12. 2020.  

 

Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú podklady, ktoré sa nachádzajú v prílohe  

č. 42 protokolu.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2020 v tabuľke č. 7.1 evidencia 

overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) 

prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., neuviedla udalosť koncového odberateľa elektriny 

„............................“, čím poskytla úradu e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 

9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny 

nepravdivý údaj v počte 4 udalostí, namiesto počtu 5 udalostí, čím porušila povinnosť podľa § 

29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

 K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 3), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že v zistených udalostiach prišlo k nesprávnej komunikácii so zákazníkom 

a zároveň k neštandardnému postupu pri určení udalosti. 
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Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 9. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2020  

v tabuľke č. 7.1 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu  

v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., neuviedla udalosť 

koncového odberateľa elektriny „............................“, čím poskytla úradu  

e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj v počte 4 udalostí, 

namiesto počtu 5 udalostí, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 9. výroku tohto rozhodnutia.  

 

10. Podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardom kvality dodávky 

elektriny je odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní podľa odseku 1 písm. a)  

a vystavenie opravného účtovného dokladu v lehote: 

1. 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku 

elektriny, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť 

organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; ak je na odstránenie zistených nedostatkov 

vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť prevádzkovateľa sústavy, lehota sa predlžuje  

o 5 pracovných dní, alebo 

2. 5 pracovných dní odo dňa doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou, ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť 

organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. 

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla 

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí za rok 2018 

týkajúcich sa štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 

25 udalostí.  

 

 Aj podľa predloženej tabuľky č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie 

zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  

§ 4 ods. 1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2018, ktorá bola 

predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu, bol počet 

zaznamenaných udalostí v sledovanom období 25. 

 

 Správny orgán zistil, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v predloženej 

tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní 

a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške 

č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe 

č. 38 protokolu za rok 2018 zaradila aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu kvality 

podľa § 4 ods.1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z.  

 

 Ide o udalosti, kedy spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zistila, že pri ukončení 

odberu vystavila navyše preddavkovú (nie vyúčtovaciu) faktúru za dodávku elektriny  

na nasledujúce obdobie a následne vystavila dobropis k tejto preddavkovej faktúre. Ide  

o udalosť č. . „.................................“ a č. . „.....................................“.  

 

Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú podklady, ktoré sa nachádzajú v prílohe  

č. 43 protokolu.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2018 v tabuľke č. 7.2 evidencia 

dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného 
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účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. zaradila 

aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods.1 písm. b) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z., čím poskytla úradu e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny 

nepravdivý údaj, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 6), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že do evidencie tabuľky č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie 

zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  

§ 4 ods.1 písm. b) sa dostali aj dobropisy k preddavkovej faktúre mylne považované  

za opravný účtovný doklad. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 10. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2018  

v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov  

vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy  

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. zaradila aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu 

kvality podľa § 4 ods.1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím poskytla úradu  

e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj, čím porušila 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho 

deliktu podľa bodu 10. výroku tohto rozhodnutia.  

 

11. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí za rok 2019 týkajúcich sa štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 16 udalostí.  

 

 Aj podľa predloženej tabuľky č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie 

zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  

§ 4 ods. 1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2019, ktorá bola 

predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu bol počet 

zaznamenaných udalostí v sledovanom období 16. 

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v predloženej 

tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní 

a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. za rok 2019 neuviedla udalosť koncového odberateľa 

„.....................................“, ktorá listom z 25. 07. 2019 reklamovala vyúčtovacie faktúry  

č. .......... a č. .......... a spoločnosť Železnice Slovenskej republiky jej v liste  

ev. č. ....................... z 21. 08. 2019 oznámila, že boli vystavené opravné faktúry – dobropisy 

k týmto vyúčtovacím faktúram. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky vystavila 19. 08. 

2019 opravné faktúry č. .......... a č. ...........  

 

Ďalej spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v predloženej tabuľke  

č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní  

a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. zaradila za rok 2019 aj udalosť č. . „...................................“, ktorá nie je 

predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods.1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. Ide 
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o udalosť, kedy spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zistila, že pri ukončení odberu 

vystavila navyše preddavkovú (nie vyúčtovaciu) faktúru za dodávku elektriny  

na nasledujúce obdobie a následne vystavila dobropis k tejto preddavkovej faktúre. 

 

Vyššie uvedené skutočnosti preukazujú podklady, ktoré sa nachádzajú v prílohe  

č. 44 protokolu.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2019 v tabuľke č. 7.2 evidencia 

dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného 

účtovného dokladu podľa § 4 ods. 1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. 

neuviedla udalosť koncového odberateľa elektriny „.....................................“ a zaradila aj 

udalosť č. . „...................................“, ktorá nie je predmetom štandardu kvality podľa § 4 

ods.1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím poskytla úradu  

e-mailom z 05. 05. 2021 na základe žiadosti ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 

nepravdivé údaje v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených 

nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  

§ 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 4 a 6), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že vyhodnotenie udalosti prebehlo opravnou faktúrou, ale udalosť už nebola 

zaznamenaná do evidencie tabuľky č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených 

nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  

§ 4 ods.1 písm. b). K druhej udalosti uviedla, že do evidencie tabuľky č. 7.2 Evidencia 

dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného 

účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) sa dostali aj dobropisy k preddavkovej faktúre 

mylne považované za opravný účtovný doklad. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 11. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2019  

v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov  

vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods. 1 písm. b) prílohy  

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. neuviedla udalosť koncového odberateľa elektriny  

„.....................................“ a zaradila aj udalosť č. . „...................................“, ktorá nie je 

predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods.1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím 

poskytla úradu e-mailom z 05. 05. 2021  

na základe žiadosti ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 nepravdivé údaje v tabuľke  

č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní  

a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 11. výroku tohto rozhodnutia.  

 

12. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí za rok 2020 týkajúcich sa štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 10 udalostí.  

 

 Aj podľa predloženej tabuľky č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie 

zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  
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§ 4 ods. 1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2020, ktorá bola 

predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu bol počet 

zaznamenaných udalostí v sledovanom období 10. 

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v predloženej 

tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní 

a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods.1 písm. b) prílohy č. 7 k vyhláške 

č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021 zaradila za rok 2020 

aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu kvality podľa § 4 ods.1 písm. b) vyhlášky 

č. 236/2016 Z. z.  

 

Sú to udalosti, kedy spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zistila, že pri ukončení 

odberu vystavila navyše preddavkovú (nie vyúčtovaciu) faktúru za dodávku elektriny  

na nasledujúce obdobie a následne vystavila dobropis k tejto preddavkovej faktúre. 

 

Ide o udalosť č. 3 „.....................................“ a č. 4 „.....................................“. 

 

Vyššie uvedenú skutočnosť potvrdzujú podklady, ktoré sa nachádzajú v prílohe  

č. 45 protokolu. 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2020  

v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov  

vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods. 1 písm. b) prílohy  

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. zaradila aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím poskytla úradu  

e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj, čím porušila 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

 K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 6), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že do evidencie tabuľky č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie 

zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa  

§ 4 ods.1 písm. b) sa dostali aj dobropisy k preddavkovej faktúre mylne považované  

za opravný účtovný doklad. 

 

 Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 12. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2020  

v tabuľke č. 7.2 evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov  

vo vyúčtovaní a vystavenie opravného účtovného dokladu podľa § 4 ods. 1 písm. b) prílohy  

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. zaradila aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím poskytla úradu  

e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj, čím porušila 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho 

deliktu podľa bodu 12. výroku tohto rozhodnutia. 

 

13. Podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardom kvality dodávky 

elektriny je odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech 

odberateľa elektriny podľa písmena b), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi 
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elektriny v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej 

faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke 

elektriny, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku 

prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom 

podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ elektriny nedohodne s odberateľom 

elektriny na tom, že preplatok má byť započítaný voči pohľadávke za dodávku elektriny, 

združenú dodávku elektriny alebo voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe. 

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí za rok 2020 týkajúcich sa štandardu 

kvality podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 1 499 udalostí a počet 

zaznamenaných udalostí s dodržaním štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. v počte 1 496.  

 

 Aj podľa predloženej tabuľky č. 7.3 evidencia dodržania lehoty na odoslanie platby 

podľa opravného účtovného dokladu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa  

§ 4 ods. 1 písm. c) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za rok 2020, ktorá bola 

predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu bol počet 

zaznamenaných udalostí v sledovanom období 1499 a počet zaznamenaných udalostí 

s dodržaním štandardu kvality 1 496. 

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v predloženej tabuľke č. 7.3 evidencia 

dodržania lehoty na odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu alebo preplatku 

z vyúčtovacej faktúry podľa § 4 ods.1 písm. c) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.  

e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu uviedla za rok 2020 

v riadku 1 nesprávny údaj o počte zaznamenaných udalostí v sledovanom období, pretože 

do tabuľky zaradila niektoré udalosti duplicitne.  

 

Ide napr. o nasledovné udalosti: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2020 v tabuľke č. 7.3 evidencia 

dodržania lehoty na odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu alebo preplatku  

z vyúčtovacej faktúry podľa § 4 ods. 1 písm. c) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. 

uviedla nesprávny údaj o počte zaznamenaných udalostí v sledovanom období, čím poskytla 

úradu e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021  

v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny nepravdivý údaj o celkovom počte 

zaznamenaných udalostí za rok 2020 v počte 1 499 udalostí, namiesto počtu 1 283 udalostí 

a o počte zaznamenaných udalostí s dodržaním štandardu kvality v počte 1 496 udalostí, 

namiesto počtu 1 280 udalostí, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 28. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21154/2021/BA, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 46 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že jej činnosťou boli v sledovanom období zaznamenané duplicitné údaje, 

z dôvodu komunikácie medzi viacerými zamestnancami rôznych zložiek, ktoré nesprávne 

vyhodnotila a chybne zaznamenala v tabuľke č. 7.3 evidencia dodržania lehoty na odoslanie 
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platby podľa opravného účtovného dokladu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa  

§ 4 ods.1 písm. c) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., a tak prišlo z jej strany k neúmyselnému 

oznámeniu chybného počtu udalostí pri štandardoch kvality. Prílohou predmetného vyjadrenia 

bola aj opravená tabuľka č. 7.3 evidencia dodržania lehoty na odoslanie platby podľa 

opravného účtovného dokladu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa  

§ 4 ods.1 písm. c) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. za rok 2020.  

 

 Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 13. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2020 v tabuľke 

č. 7.3 evidencia dodržania lehoty na odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu 

alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa § 4 ods. 1 písm. c) prílohy  

č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. uviedla nesprávny údaj o počte zaznamenaných udalostí  

v sledovanom období, čím poskytla úradu e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 v predložených štandardoch kvality dodávky elektriny 

nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2020 v počte  

1 499 udalostí, namiesto počtu 1 283 udalostí a o počte zaznamenaných udalostí s dodržaním 

štandardu kvality v počte 1 496 udalostí, namiesto počtu 1 280 udalostí, čím porušila 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho 

deliktu podľa bodu 13. výroku tohto rozhodnutia. 

 

14.  Podľa § 3 písm. k) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardom kvality distribúcie elektriny 

je overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu za každé odberné miesto, 

odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či podanie  

je oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti 

vyúčtovania platby za distribúciu elektriny koncového odberateľa elektriny, ktorý  

má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo 

dodávateľa elektriny; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia 

o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách.  

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla v predložených štandardoch 

kvality dodávky elektriny e-mailom z 21. 04. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 35 protokolu celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa štandardu kvality podľa 

§ 3 písm. k) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. za rok 2018 v počte 5 udalostí, za rok 2019 v počte  

7 udalostí a za rok 2020 v počte 4 udalosti.  

 

 Aj podľa predložených tabuliek č. 4.11 evidencia overenia správnosti vyúčtovania 

platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie 

oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 písm. k)  prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za roky 2018, 2019 a 2020, ktorá bola predložená e-mailom  

z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu bol počet zaznamenaných udalostí 

v sledovanom období za rok 2018 v počte 5 udalostí, za rok 2019 v počte 7 udalostí a za rok 

2020 v počte 4 udalosti. 

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

v predložených tabuľkách č. 4.11 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby  

za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie 

oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 písm. k) prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za roky 2018, 2019 a 2020 uviedla udalosti, ktoré nie  

sú predmetom štandardu kvality podľa § 3 písm. k) k vyhláške č. 236/2016 Z. z. 

 

Za rok 2018 ide o nasledovné udalosti: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Za rok 2019 ide o nasledovné udalosti: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Za rok 2020 ide o nasledovné udalosti:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Podklady k niektorým vyššie uvedeným udalostiam (............., ..............., 

.............................., ...............) sa nachádzajú v prílohe č. 48  protokolu.  

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky má s uvedenými odberateľmi uzatvorené 

zmluvy o združenej dodávke elektriny, a tieto udalosti mali byť preto zaradené iba medzi 

štandardy kvality dodávky elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z.  

 

 Tieto udalosti boli spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky aj zaradené  

do štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. 

a sú uvedené v tabuľkách č. 7.1. evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú 

elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) prílohy č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za roky 

2018, 2019 a 2020, avšak nemali byť zaradené do štandardov kvality distribúcie elektriny 

podľa § 3 písm. k) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. za roky 2018, 2019 a 2020.  

 

 Vyššie uvedenú skutočnosť potvrdzujú niektoré uzatvorené zmluvy o združenej 

dodávke elektriny (pre odberateľa ............... a ...............................), ktoré  

sa nachádzajú v prílohe č. 49 protokolu.  

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za roky 2018, 2019  

a 2020 v tabuľkách č. 4.11 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za distribúciu 

elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia,  

či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 písm. k) prílohy č. 4 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. uviedla aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu kvality distribúcie 

elektriny, čím poskytla úradu e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných 

udalostí za rok 2018 v počte 5 udalostí, namiesto počtu 0 udalostí,  nepravdivý údaj  

o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2019 v počte 7 udalostí, namiesto počtu  

0 udalostí a nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2020 v počte  

4 udalosti, namiesto počtu 0 udalostí, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

 K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 1), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že zamestnanec, ktorý sleduje a zaznamenáva štandardy kvality mylne 

vyhodnotil udalosti, ktoré zaznamenal v tabuľke č. 4.11 evidencia overenia správnosti 

vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania  
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a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 písm. k) prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., a tým prišlo k chybnému údaju v predložených tabuľkách  

č. 4.11. 

 

 Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 14. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za roky 2018, 2019  

a 2020 v tabuľkách č. 4.11 evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za distribúciu 

elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia,  

či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 písm. k) prílohy č. 4 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. uviedla aj udalosti, ktoré nie sú predmetom štandardu kvality distribúcie 

elektriny, čím poskytla úradu e-mailom z 21. 04. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 9451/2019/BA/01 z 08. 04. 2021 nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných 

udalostí za rok 2018 v počte 5 udalostí, namiesto počtu 0 udalostí,  nepravdivý údaj  

o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2019 v počte 7 udalostí, namiesto počtu  

0 udalostí a nepravdivý údaj o celkovom počte zaznamenaných udalostí za rok 2020 v počte  

4 udalosti, namiesto počtu 0 udalostí, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 14. výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

15. Podľa § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardom kvality distribúcie elektriny  

je dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k žiadosti koncového 

odberateľa elektriny o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zmenu maximálnej 

rezervovanej kapacity na odbernom mieste. 

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v predloženej 

tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti 

o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu za rok 2019 uviedla v riadku 2 počet neuzavretých 

udalostí v sledovanom období hodnotu 0, pričom došlo aj k udalosti neuzavretej 

v sledovanom období, a to k udalosti č. 49 „..............“, pri ktorej bola prijatá žiadosť 

o uzatvorenie zmluvy dňa 17. 12. 2019 a stanovisko k žiadosti bolo odoslané dňa  

10. 01. 2020. Podklady k predmetnej udalosti sa nachádzajú v prílohe č. 50 protokolu.  

 

Ďalej správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla 

v predloženej tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska 

k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa  

§ 3 písm. l) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom  

z 05. 05. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu za rok 2019 celkovo 183 udalostí 

vybavených v lehote a 0 udalostí vybavených mimo lehoty.  

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v predloženej 

tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti 

o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu za rok 2019 uviedla udalosť pod č. 65 

„.......................................................“, pri ktorej uviedla dátum doručenia žiadosti 23. 10. 2019 

a dátum odoslania stanoviska 21. 11. 2019.  

 

Kontrolou podkladov k predmetnej udalosti správny orgán zistil, že 21. 11. 2019 

zaslala spoločnosť Železnice Slovenskej republiky oznámenie, že jej žiadosť bola 
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zaevidovaná a zaslaná na ......... a po obdržaní odpovede jej budú zaslané podmienky a návrh 

zmluvy. Stanovisko k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy jej 

bola zaslaná až dňa 25. 11. 2019, teda v lehote dlhšej ako 30 dní v zmysle  

§ 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. Podklady k predmetnej udalosti sa nachádzajú 

v prílohe č. 51 protokolu.  

 

Ďalej správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla 

v predloženej tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska 

k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy 

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu za rok 2020 aj udalosti, ktoré mali byť zaradené  

do vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2019, pretože žiadosť o uzatvorenie zmlúv bola 

spoločnosti Železnice Slovenskej republiky doručená 10. 12. 2019 a stanovisko k žiadosti 

zaslala spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 13. 12. 2019. Ide o udalosti, ktoré  

sú zaradené do vyhodnotenia štandardu kvality podľa § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. 

za rok 2020 pod č. 9 a 10 „....................................................“. 

 

Ďalej správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla 

v tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti 

o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu za rok 2020 udalosti, ktoré mali byť zaradené  

aj vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2019 ako udalosti neuzavreté v sledovanom 

období, a to udalosti označené vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2020 pod  

č. 2,3,4 „................................................“ , pri ktorých bola žiadosť doručená spoločnosti 

Železnice Slovenskej republiky dňa 31. 12. 2019 a stanovisko k žiadosti zaslala spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky dňa 13. 01. 2020 (v tabuľke spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky uviedla 08. 01. 2020).  

Ďalej správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

v predloženej tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska 

k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy 

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z., ktorá bola predložená e-mailom z 05. 05. 2021, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 38 protokolu za rok 2020 uviedla medzi udalosťami zo sledovaného 

obdobia aj udalosti pod č. 2,3,4 „.................................................“, pri ktorých bola žiadosť 

doručená spoločnosti Železnice Slovenskej republiky dňa 31. 12. 2019 a stanovisko k žiadosti 

zaslala spoločnosť Železnice Slovenskej republiky dňa 13. 01. 2020 (v tabuľke spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky uviedla  

08. 01. 2020). Správny orgán konštatuje, že tieto udalosti mali byť vo vyhodnotení štandardov 

kvality za rok 2020 zaradené medzi udalosťami z minulých období, pričom spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky uviedla v riadku 3 počet udalostí z minulých období hodnotu 

0. 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2019 v  tabuľke č. 4.12 evidencia 

dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa 

do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. uviedla  

v riadku 2 - počet neuzavretých udalostí v sledovanom období hodnotu 0, pričom došlo  

aj k udalostiam  neuzavretým v sledovanom období, medzi udalosti vybavené v lehote podľa 

§ 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. zaradila aj udalosť, pri ktorej lehota 30 dní  

na odoslanie písomného stanoviska k žiadosti koncového odberateľa o pripojenie  

do distribučnej sústavy nebola dodržaná a mala byť zaradená medzi udalosti vybavené mimo 

lehoty, ďalej za rok 2020 uviedla v tabuľkeč. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní  

na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 
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podľa § 3 písm. l) prílohy č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. udalosti, ktoré mali byť zaradené 

do vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2019, ako aj udalosti, ktoré mali byť zaradené  

aj vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2019 ako udalosti neuzavreté v sledovanom 

období,  a tiež udalosti, ktoré mali byť zaradené medzi udalosťami z minulých období, čím 

poskytla úradu  e-mailom z 05. 05. 2021 na základe žiadosti ev. č. 10789/2021/BA/03  

z 26. 04. 2021 nepravdivé údaje v predložených tabuľkách, čím porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 7, 8, 9 a 10), 

ktorý sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

okrem iného uviedla, že zamestnanec, ktorý sleduje a zaznamenáva štandardy kvality mylne 

vyhodnotil udalosti, ktoré zaznamenal v tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní 

na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 

podľa § 3 písm. l) za rok 2019, taktiež mylne vyhodnotil udalosti, ktoré zaradil  

do vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2020, ale mali byť zaradené aj vo vyhodnotení 

štandardov kvality za rok 2019 ako udalosti neuzavreté v sledovanom období. Ďalej 

spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla, že zamestnanec predmetnú udalosť riešil 

v zmysle platnej štruktúry spoločnosti Železnice Slovenskej republiky a tým, že udalosť 

konzultoval so zložkou .........., kde pri stanovenej odpovedi nebola dodržaná lehota  

30 dní na odoslanie odpovede zákazníkovi, pričom si zamestnanec neuvedomil, že dĺžka 

lehoty komunikáciou s inou zložkou spoločnosti Železnice Slovenskej republiky,  

sa nepredlžuje lehota odpovede (stanovisko) zákazníkovi a v zmysle uvedeného nestanovil 

výpočet kompenzačnej platby, ktorá mala byť vypočítaná. Ďalej spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky uviedla, že nakoľko zamestnanec vyhodnocoval administratívne danú 

udalosť, ktorá sa síce viaže na rok 2019, až v roku 2020, zaradil ju do evidencie v štandardoch 

kvality za rok 2020. Ďalej spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla,  

že zamestnanec si pri evidencii danej udalosti neuvedomil prelínanie dátumov v dvoch rokoch 

do evidencie štandardov kvality. 

 

Následne spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v závere listu z 30. 07. 2021 

zaevidovaného pod ev. č. 21156/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu,  

uviedla k správnym deliktom uvedeným v bodoch 8. až 12., 14. a 15. výroku tohto 

rozhodnutia, že so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami, ktoré boli kontrolnou 

činnosťou zistené súhlasí a do budúcna pristúpi k nastaveniu kontrolných mechanizmov tak, 

aby pri vyhodnocovaní štandardov kvality neprichádzalo k mylným informáciám zasielaným 

úradu a zároveň bude pristupovať ku všetkým vyhodnocovaniam v zmysle energetickej 

legislatívy. V prípadoch, ktoré boli obsahom listu č. 20030/2021/BA/20, spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky uviedla, že uznáva pochybenia, ku ktorým došlo 

administratívnou činnosťou a verí, že aj úrad pri stanovení sankcie bude prihliadať  

na skutočnosť, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky sa nesnažila manipulovať a ani 

iným spôsobom úrad zavádzať. 

 

Srávny orgán k argumentu spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, že úrad pri 

stanovení sankcie bude prihliadať na skutočnosť, že spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky sa nesnažila manipulovať a ani iným spôsobom úrad zavádzať konštatuje,  

že v prípade zákona č. 250/2012 Z. z. je trestanie za správne delikty postavené na objektívnej 

zodpovednosti a zavinenie sa neskúma. Teda neposudzuje sa, či k porušeniu povinnosti došlo 

na základe zavineného úmyselného alebo nedbanlivostného konania páchateľa. Správne 

delikty, ktoré sú zakotvené v právnych predpisoch upravujúcich oblasť regulácie v sieťových 

odvetviach, predstavujú správne delikty právnických osôb postihované bez ohľadu  
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na zavinenie. To znamená, že zavinenie, ako subjektívna stránka skutkovej podstaty deliktu, 

nie je pojmovým znakom správneho deliktu. Preukazuje sa len porušenie právnej povinnosti. 

Administratívnoprávna zodpovednosť právnickej osoby 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 

potreby zisťovania zavinenia a jeho miery. Objektom sú hodnoty, záujmy, vybrané 

spoločenské vzťahy, ktoré sú zákonom chránené a proti ktorému konanie smeruje. Právne 

predpisy regulácie v sieťových odvetviach sú zamerané na ochranu vzťahov, ktoré vznikajú 

pri vykonávaní regulovaných činností. Objektívna stránka správneho deliktu charakterizuje 

spôsob spáchania správneho deliktu. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 15. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky za rok 2019  

v  tabuľke č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti  

o pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy  

č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z. uviedla v riadku 2 - počet neuzavretých udalostí  

v sledovanom období hodnotu 0, pričom došlo aj k udalostiam  neuzavretým v sledovanom 

období, medzi udalosti vybavené v lehote podľa § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. 

zaradila aj udalosť, pri ktorej lehota 30 dní na odoslanie písomného stanoviska  

k žiadosti koncového odberateľa o pripojenie do distribučnej sústavy nebola dodržaná a mala 

byť zaradená medzi udalosti vybavené mimo lehoty, ďalej za rok 2020 uviedla v tabuľke  

č. 4.12 evidencia dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie 

zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. l) prílohy č. 4 k vyhláške  

č. 236/2016 Z. z. udalosti, ktoré mali byť zaradené do vyhodnotenia štandardov kvality za rok 

2019, ako aj udalosti, ktoré mali byť zaradené aj vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 

2019 ako udalosti neuzavreté v sledovanom období,  a tiež udalosti, ktoré mali byť zaradené 

medzi udalosťami z minulých období, čím poskytla úradu  e-mailom z 05. 05. 2021  

na základe žiadosti ev. č. 10789/2021/BA/03 z 26. 04. 2021 nepravdivé údaje v predložených 

tabuľkách, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z.  

a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 15. výroku tohto rozhodnutia. 

 

16. Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy 

kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť 

svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2. 

 

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nedodržala 

štandard kvality podľa § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v prípade udalosti č. 65 

„.......................................................“. Uvedený skutkový stav je bližšie špecifikovaný v bode 

15. tohto rozhodnutia.  

 

 Podľa § 9 ods. 13 vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ak nie je dodržaný štandard kvality podľa 

§ 3 písm. l), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca: 

KP = [A + B x (N – 10)] x C, ak N < 10, potom KP = A x C a maximálna výška 

kompenzačnej platby je 140 eur pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou nad 

1 kv a 70 eur pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV.  

kde 

A = 20 

B = 2,50, 

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní, 

C je konštanta, ktorej hodnota je 2,0 pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou 

nad 1 kV, a 1,0 pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV. 
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 V prípade udalosti č. 65 „.......................................................“ mala byť kompenzačná 

platba vyplatená v nasledovnej výške: 

KP = .. x . = .. eur. 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky neuhradila odberateľovi elektriny 

..................................................................... kompenzačnú platbu za nedodržanie štandardu 

kvality podľa § 3 písm. l) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v zmysle  

§ 9 ods. 13 vyhlášky  č. 236/2016 Z. z. a v lehote podľa § 7 ods. 5 vyhlášky č. 236/2016 Z. z., 

čím porušila povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

 K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 30. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 21156/2021/BA (bod 10), ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 40 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že zamestnanec predmetnú udalosť riešil v zmysle platnej štruktúry spoločnosti 

Železnice Slovenskej republiky a tým, že udalosť konzultoval so zložkou .........., kde 

pri stanovenej odpovedi nebola dodržaná lehota 30 dní na odoslanie odpovede zákazníkovi, 

pričom si zamestnanec neuvedomil, že dĺžka lehoty komunikáciou s inou zložkou spoločnosti 

Železnice Slovenskej republiky sa nepredlžuje lehota odpovede (stanovisko) zákazníkovi 

a v zmysle uvedeného nestanovil výpočet kompenzačnej platby, ktorá mala byť vypočítaná, 

tak ako úrad stanovil v bode 11. listu č. 20030/2021/BA/20, ktorý sa nachádza v prílohe  

č. 74 protokolu. 

 

 V priebehu kontroly spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zaslala úradu  

e-mailom z 30. 09. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 25820/2021/BA, ktorý sa nachádza  

v prílohe č. 76 protokolu, podklady týkajúce sa dodatočného vyplatenia kompenzačnej platby 

pre odberateľa ...................................................................... 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 16. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky neuhradila 

odberateľovi elektriny ..................................................................... kompenzačnú platbu za 

nedodržanie štandardu kvality podľa § 3 písm. l) vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z. v zmysle § 9 ods. 13 vyhlášky  č. 236/2016 Z. z. a v lehote podľa  

§ 7 ods. 5 vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona  

č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 16. výroku tohto rozhodnutia. 

 

17. Podľa § 7 ods. 5 vyhlášky č. 236/2016 Z. z. kompenzačná platba podľa odsekov  

1 až 3 sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo do 60 dní po odstránení príčiny nedodržania 

štandardu kvality, ak je známa oprávnená osoba v čase odstránenia  príčiny nedodržania 

štandardu kvality, alebo do 60 dní po identifikácii oprávnenej osoby, ak jej identita nie  

je známa v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, a to  

a) prevodom na účet oprávnenej osoby, 

b) poštovou poukážkou alebo 

c) podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom. 

 

 Podľa § 9 ods. 9 vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ak nie je dodržaný štandard kvality 

podľa § 3 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca: 

KP = [A + B × (N – 6)] × C, ak N < 6, potom KP = A × C, 

kde 

A = 12, 

B = 8, 
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N je počet aj začatých hodín nedodržania štandardu kvality okrem celých hodín, keď  

je zabezpečená distribúcia elektriny náhradným spôsobom, 

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny  

s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája. 

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky neuhradila kompenzačnú platbu v lehote 

do 60 dní po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality za dodávku elektriny 

nasledovným odberateľom: 

 

Odberateľ Číslo OM Číslo zmluvy 

Dátum 

odstránenia 

príčin 

nedodržania 

ŠK 

Lehota 60 

dní 

Dátum 

úhrady KP 

........... ...... ............... 12.07.2020 10.09.2020 16.09.2020 

............... ...... ............... 12.07.2020 10.09.2020 18.09.2020 

........... ...... ............... 12.07.2020 10.09.2020 16.09.2020 

.................... ...... ............... 12.07.2020 10.09.2020 16.09.2020 

..................... ...... ............... 12.07.2020 10.09.2020 16.09.2020 

  

 Vyššie uvedenú skutočnosť potvrdzujú oznámenia o kompenzačnej platbe vo výške 

.. eur pre odberateľov elektriny uvedených v tabuľke spolu s dokladmi preukazujúcimi dátum 

zaslania kompenzačnej platby bankovým prevodom, resp. poštovou poukážkou, ktoré sa 

nachádzajú v prílohe č. 52 protokolu. 

  

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v roku 2020 neuhradila odberateľom 

elektriny uvedeným vo vyššie znázorňenej tabuľke kompenzačné platby v lehote do 60 dní  

od odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality v zmysle § 7 ods. 5 vyhlášky  

č. 236/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

 K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 13. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 19943/2021/BA, ktorý sa nachádza 

v prílohe č. 53 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem iného uviedla,  

že z dôvodu prebiehajúcich mesačných uzávierkových prác boli kompenzačné platby 

odoslané oneskorene. 

 

 Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 17. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v roku 2020 

neuhradila odberateľom elektriny uvedeným vo vyššie znázorňenej tabuľke kompenzačné 

platby v lehote do 60 dní od odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality v zmysle  

§ 7 ods. 5 vyhlášky č. 236/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona  

č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 17. výroku tohto rozhodnutia. 

 

18.  Podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný zúčtovávať náklady pri výrobe, 

distribúcii a dodávke tepla, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady, v lehote 

a spôsobom ustanoveným úradom. 

 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku  

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

,,vyhláška č. 248/2016 Z. z.“). S účinnosťou od 20. 07. 2018 bola vydaná vyhláška  
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č. 205/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 248/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška  

č. 248/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z.”) 

 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. po skončení roku t sa do 31. marca 

nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté v určenej variabilnej 

zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok t na ekonomicky oprávnené náklady 

podľa § 4 vrátane nákladov na nákup paliva podľa § 4 ods. 3 písm. a), ktorých výška  

sa vypočíta so zohľadnením skutočnej ceny paliva, ktorá nemôže prekročiť maximálnu výšku 

podľa § 4 odseku 4, nákladov na nákup tepla podľa § 4 ods. 3 písm. a) a nákladov regulovanej 

zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 9 písm. a) a primeraného 

zisku podľa § 5; finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky 

oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. 

 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. 

po skončení roku t sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú 

náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok  

t na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 vrátane nákladov na nákup paliva podľa  

§ 4 ods. 3 písm. a), ktorých výška sa vypočíta so zohľadnením skutočnej ceny paliva, ktorá 

nemôže prekročiť maximálnu výšku podľa § 4 odseku 4, nákladov na nákup tepla podľa  

§ 4 ods. 3 písm. a) a nákladov regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška  

sa vypočíta podľa § 4 ods. 10 písm. a) a primeraného zisku podľa § 5; finančné prostriedky 

zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú  

s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. 

 

Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo 

od iného dodávateľa, zúčtovanie nákladov podľa odsekov 1 a 2 sa vykoná po skončení roku  

t do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka; finančné prostriedky sa zúčtujú  

s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. Výška skutočných nákladov podľa odseku 

3 sa predkladá do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Každému ďalšiemu 

dodávateľovi v sústave tepelných zariadení sa čas zúčtovania plánovaných nákladov  

a termínu predloženia skutočných nákladov podľa odseku 3 predlžuje o 15 dní. 

 

Kontrola overila dodržanie lehôt a spôsobu zúčtovania nákladov za dodávku tepla  

v zmysle § 8 ods. 1 a 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., resp. vyhlášky č. 248/2016 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 205/2018 Z. z. za roky 2018 - 2019 a bolo zistené, že spoločnosť  

Železnice Slovenskej republiky nezúčtovala finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, 

ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi za rok 2018 s odberateľom v meste  

Nové Zámky v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. do 15 dní od vystavenia 

dobropisu.  

 

Vyššie uvedenú skutočnosť preukazuje faktúra č. .......... pre odberateľa  

tepla ......................................................., ktorá bola vystavená  

26. 03. 2019 a uhradená bola 23. 04. 2019 (názov zdroja: .............), pričom mala byť uhradená 

09. 04. 2019. Predmetná faktúra spolu s dokladom o jej úhrade sa nachádza v prílohe č. 60 

protokolu. 

 

Ďalej správny orgán zistil, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nezúčtovala 

finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými 

nákladmi za rok 2019 s odberateľom tepla v meste Nové Zámky v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky  

č. 248/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. a s niektorými odberateľmi tepla v meste 

Trnava v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. do 15 dní od vystavenia dobropisu.  
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Vyššie uvedenú skutočnosť preukazuje faktúra č. .......... pre odberateľa  

....................................................................................., ktorá bola vystavená 30. 03. 2020 

a uhradená bola 21. 04. 2020 (názov zdroja: .............), pričom mala byť uhradená 13. 04. 

2020.   

 

Ďalej aj faktúra č. .......... pre odberateľa .................................................... (názov 

zdroja: .............), faktúra č. .......... pre odberateľa ......................................................... (názov 

zdroja: .................), faktúra č. .......... pre odberateľa .................................................... (názov 

zdroja: ................), faktúra č. .......... pre odberateľa ......................................... (názov zdroja: 

................), faktúra  

č. .......... pre odberateľa .................................... (názov zdroja: ................), faktúra č. .......... 

pre odberateľa ................................................... (názov zdroja: ................).  

 

Vyššie uvedené faktúry týkajúce sa odberateľov tepla v meste Trnava boli vystavené  

27. 04. 2020 a uhradené boli 18. 05. 2020, pričom mali byť uhradené 11. 05. 2020. Predmetné 

faktúry spolu s dokladmi o ich úhradách sa nachádzajú v prílohe č. 61 protokolu. 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nezúčtovala za rok 2018 finančné 

prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi  

s odberateľom tepla v meste Nové Zámky uvedenom v prvej tabuľke na strane  

51 protokolu v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. do 15 dní od vystavenia 

dobropisu a za rok 2019 nezúčtovala finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie 

sú ekonomicky oprávnenými nákladmi s odberateľom tepla v meste Nové Zámky v zmysle  

§ 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. a s niektorými 

odberateľmi tepla v meste Trnava uvedenými v druhej tabuľke na strane 51 protokolu  

v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. do 15 dní od vystavenia dobropisu, čím 

porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 19. 08. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 22750/2021/BA, ktorý sa nachádza 

v prílohe č. 62 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky v bode 3 vyjadrenia 

uviedla k faktúre č. .......... z 26. 03. 2019, že skutočne došlo k pochybeniu  

v procese účtovníctva a úhrada bola odoslaná s oneskorením. V bode 4 vyjadrenia uviedla  

k faktúre č. ........., že táto faktúra bola vysporiadaná jednostranným zápočtom  

s odberateľom ................., pri ktorom sa vzájomne započítavajú pohľadávky  

a záväzky po splatnosti, jednostranné započítanie bolo uskutočnené v nasledujúci deň  

po dovŕšení splatnosti všetkých započítaných položiek. Obchodný partner bol  

o jednostrannom zápočte informovaný a požiadaný o rovnaký postup v jeho účtovníctve. 

Preto je spoločnosť Železnice Slovenskej republiky presvedčená, že spôsob úhrady 

zodpovedá ich obchodným vzťahom, čo obchodný partner potvrdil nenamietaním proti 

jednostrannému zápočtu. K faktúre č. .......... uviedla, že záväzok z OD bol vysporiadaný 

kompenzáciou s OF dňa 27. 04. 2020. Odberateľ bol o kompenzácii oboznámený telefonicky 

v čase uskutočnenia kompenzácie. Oznámenie o kompenzácii bolo odoslané dňa 13. 05. 2020, 

nakoľko v uvedenom období z dôvodu pandémie COVID-19 spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky pracovala v režime home office. K faktúre  

č. .......... uviedla, že záväzok z OD bol vysporiadaný kompenzáciou s OF dňa  

27. 04. 2020. Odberateľ bol o kompenzácii oboznámený telefonicky v čase uskutočnenia 

kompenzácie. Oznámenie o kompenzácii bolo odoslané dňa 18. 05. 2020, nakoľko  

v uvedenom období z dôvodu pandémie COVID-19 spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky pracovala v režime home office. K ostatným faktúram uviedla, že proces účtovania 

a úhrad je nastavený tak, že pred označením záväzku na jeho úhradu preveruje, či nie  



43 

 

je možné pristúpiť ku kompenzácii, prípadne započítaniu vzájomných pohľadávok a záväzkov 

a obchodnými partnermi. V uvedenom období z dôvodu pandémie COVID-19 boli procesy 

značne utlmené, a to z dôvodu práce zamestnancov v režime home office. Tento stav značne 

narušil procesy účtovania. Snahou spoločnosti Železnice Slovenskej republiky bolo 

minimalizovať negatívny vplyv danej situácie na pracovné činnosti. Vzhľadom na túto 

situáciu si dovoľuje požiadať o tolerovanie nedodržania termínov. Predpokladá, že obdobná 

situácia sa už nebude opakovať. 

 

Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 18. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nezúčtovala za rok 

2018 finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými 

nákladmi s odberateľom tepla v meste Nové Zámky uvedenom v prvej tabuľke na strane  

51 protokolu v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. do 15 dní od vystavenia 

dobropisu a za rok 2019 nezúčtovala finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie 

sú ekonomicky oprávnenými nákladmi s odberateľom tepla v meste Nové Zámky v zmysle  

§ 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. a s niektorými 

odberateľmi tepla v meste Trnava uvedenými v druhej tabuľke na strane 51 protokolu  

v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. do 15 dní od vystavenia dobropisu, čím 

porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny 

delikt podľa bodu 18. výroku tohto rozhodnutia.  

 

19. Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal  vyhlášku č. 277/2012 Z. z. 

S účinnosťou od 01. 01. 2017 bola vydaná vyhláška č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení  

a dopĺňa vyhláška č. 277/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 234/2016 Z. z.”) 

 

 Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. c) 

vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. sa vypočíta podľa § 7 ods. 2 

písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 

 

 Podľa § 6 ods. 5 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 

kompenzačná platba za rok t-1 určená podľa § 7 ods. 1 sa uhradí dotknutému odberateľovi 

alebo žiadateľovi bezodkladne, najneskôr však do 15. marca roku t. Kompenzačná platba  

za rok t-1 vypočítaná podľa § 7 ods. 2 sa uhradí dotknutému odberateľovi bezodkladne  

po zistení údajov potrebných na výpočet výšky kompenzačnej platby, najneskôr však  

do 15. marca roku t. 

 

Podľa § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 234/2016 Z. z. kompenzačná platba za nedodržaný štandard kvality ustanovený  

v § 2 ods. 1 písm. c) sa za každý aj začatý deň nedodržanej lehoty na obnovenie dodávky 

tepla po poruchovom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla vypočíta pre každé dotknuté 

odberné miesto z celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej 

vody do tohto odberného miesta v roku t-1 a priemernej fakturovanej ceny variabilnej zložky 

maximálnej ceny dodávaného tepla v roku t-1 podľa vzorca: 

KPpor = Q x P x I x D, 

kde 

KPpor – kompenzačná platba za nedodržanie lehoty na obnovenie dodávky tepla 

po poruchovom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla na odbernom mieste vypočítaná  

ako súčin hodnôt Q, P, I, D [v eurách], 

Q – celkové množstvo tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v roku  

t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu kvality týka [kWh/rok], 
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P – priemerná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla dodaného v roku t-1 vypočítaná 

aritmetickým priemerom [eur/kWh], 

I – koeficient významnosti štandardu kvality [0,004], 

D – počet dní nedodržanej lehoty určenej na obnovenie dodávky tepla po poruchovom 

obmedzení alebo prerušení dodávky tepla. 

 

 Podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 

maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odseku 2 je vo výške hodnoty 

variabilnej zložky dodaného tepla bez dane z pridanej hodnoty, fakturovanej na odbernom 

mieste vo fakturačnom období, v ktorom k nedodržaniu štandardu kvality došlo. 

 

 Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky vyplatila za rok 2019 za nedodržanie 

štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky 

č. 234/2016 Z. z. dotknutým odberateľom tepla kompenzačné platby vo výške 86,81 eura,  

po odpočítaní zrážkovej dane v sume 70,33 eura.  

 

 Prehľad o skutočne vyplatených kompenzačných platbách za rok 2019 sa nachádza 

v prílohe č. 68 protokolu. 

  

 Jednotlivé oznámenia o kompenzačnej platbe z 05. 03. 2020 a dodatky 

k oznámeniam o kompenzačnej platbe z 01. 04. 2020 sa nachádzajú v prílohe č. 69 protokolu. 

 

 Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nevyplatila 

odberateľom tepla uvedeným v prehľade o vyplatených kompenzačných platbách za rok 

2019, ktorý je prílohou č. 68 protokolu, za nedodržanie štandardu kvality podľa  

§ 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 

kompenzačné platby vypočítané v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. 

v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. bezodkladne po zistení údajov potrebných na výpočet 

výšky kompenzačnej platby, najneskôr však do 15. marca 2020, ale až 14. 04. 2020 

bankovým prevodom a jednému odberateľovi tepla formou zápočtu z 20. 04. 2020 

(............................................). 

 

 Vyššie uvedenú skutočnosť preukazuje žiadosť o kompenzáciu od odberateľky  

............. z 20. 04. 2020 a bankový výpis z 14. 04. 2020 o úhrade kompenzačných platieb 

pre ostatných dotknutých odberateľov, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 70 protokolu.  

 

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky pri výpočte 

kompenzačnej platby za nedodržaný štandard kvality ustanovený v § 2 ods. 1 písm. c) 

vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. nepostupovala v zmysle 

ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 

 

Výpočet rozdielu medzi spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky vypočítanými 

kompenzačnými platbami a kompenzačnými platbami vypočítanými v zmysle § 7 ods. 2 

písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. za rok 2019  

je uvedený v nasledovnej tabuľke, ktorá sa nachádza aj na strane 56 protokolu: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky neuhradila odberateľom tepla uvedeným  

v prehľade o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2019, ktorý je prílohou č. 68 

protokolu, kompenzačné platby v termíne podľa § 6 ods. 5 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 234/2016 Z. z., t. j. bezodkladne po zistení údajov potrebných na výpočet výšky 

kompenzačnej platby, najneskôr však do 15. 03. 2020 a pri výpočte kompenzačných platieb 

nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 234/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedeným kontrolným zisteniam sa vyjadrila spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky listom z 19. 08. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 22828/2021/BA, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 71 protokolu. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky okrem 

iného uviedla, že v roku 2019 nastala mimoriadna udalosť na výmenníkovej stanici tepla 

umiestnenej v objekte ......................., kde došlo k poruche technológie, ktorá musela byť 

riešená dodávkou a výmenou chybnej časti redukčného ventilu pary z externého prostredia. 

Porucha nastala mimo vykurovacie obdobie dňa 09. 07. 2019 a k jej odstráneniu došlo dňa 07. 

08. 2019. Poruchou bolo zapríčinené prerušenie výlučne dodávok teplej úžitkovej vody 

deviatim odberateľom, dôsledkom čoho nebol dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 

písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Pri výpočte kompenzačných platieb  

za nedodržanie štandardu kvality spoločnosť Železnice Slovenskej republiky postupovala 

podľa najlepšieho vedomia a svedomia v zmysle vzorca uvedeného v § 7 ods. 2 písm. b) 

vyhlášky č. 277/2012 Z. z.: KPpor =Q x P x I x D, kde pre jednotlivé premenné uvažovala 

nasledovne: 

Q miesto celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody 

v príslušnom roku vo výpočtoch kompenzačných platieb pre jednotlivých odberateľov 

uvažovala s množstvom tepla, ktoré bolo dodané len na ohrev teplej úžitkovej vody. 

K pochybeniu došlo v súvislosti s faktom, že k nedodržaniu daného štandardu kvality došlo 

v období mimo vykurovaciu sezónu, kedy nedochádza k dodávkam tepla na vykurovanie, 

P uvažovala s variabilnou zložkou ceny tepla 0,0527 eura/kWh bez DPH, 

I koeficient významnosti štandardu kvality 0,004, 

D počet dní nedodržanej lehoty určenej na obnovenie dodávky uvažovala 29. 

 

Ďalej spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uviedla, že po výpočte 

kompenzačných platieb postupovala v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky  

č. 277/2012 Z. z., podľa ktorého maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa 

odseku 2 je vo výške hodnoty variabilnej zložky dodaného tepla bez dane z pridanej hodnoty, 

fakturovanej na odbernom mieste vo fakturačnom období, v ktorom k nedodržaniu štandardu 

kvality došlo. Z uvedeného ustanovenia vyrozumela, že ak je pri výpočte kompenzačnej 

platby podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. vypočítaná čiastka vyššia ako hodnota 

variabilnej zložky dodaného tepla bez DPH fakturovanej na danom odbernom mieste 

v období nedodržania štandardu kvality, postupuje sa tak, že sa táto čiastka uvedie ako 

hodnota kompenzačnej čiastky pre odberateľa. V zmysle uvedeného pristúpila k stanoveniu 

kompenzačných platieb v čiastke 1/12 (29 dní) z hodnoty nákladu variabilnej zložky 

dodaného tepla na teplú úžitkovú vodu v roku 2019 pre každého odberateľa. Tento spôsob 

výpočtu je uvedený v prílohe listu. Uvedená udalosť v roku 2019 je prvým zaznamenaným 

prípadom nedodržania štandardov kvality dodávaného tepla zo strany spoločnosti Železnice 

Slovenskej republiky s následnou povinnosťou realizácie kompenzačných platieb externým 

odberateľom tepla. Pri vyhodnotení tejto udalosti nemala skúsenosti s touto problematikou 

a snažila sa postupovať v zmysle uvedenej vyhlášky. Nejasnosti komunikovala 

so zamestnankyňou úradu ............... V prípade, že ak postup spoločnosti Železnice Slovenskej 

republiky vyhodnotil úrad ako nesprávny, táto chyba vyplynula z nejasností v interpretácii 

vyhlášky a nebola úmyslom poškodiť konečných spotrebiteľov. Pochybnosti v riešení 
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problému sa zároveň prejavili aj v oneskorenej fakturácii kompenzačných platieb,  

na ktorú úrad vo svojom zistení poukázal. 

 

Správny orgán konštatuje, že kontrolou vypočítané kompenzačné platby pre 

jednotlivých dotknutých odberateľov boli rozdielne oproti kompenzačným platbám 

vypočítaných spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky a následne zaslaných jednotlivým 

odberateľom. Rozdiel spočíval v tom, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky  

do výpočtu kompenzačných platieb dosadila len množstvo tepla, ktoré bolo dodané na ohrev 

teplej úžitkovej vody, namiesto celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie a ohrev 

teplej úžitkovej vody v roku t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu 

kvality týkalo (Q), tak ako to stanovuje vyhláška. Ako uviedla spoločnosť  Železnice 

Slovenskej republiky vo svojom vyjadrení: „k pochybeniu došlo v súvislosti s faktom,  

že k nedodržaniu daného štandardu kvality došlo v období mimo vykurovaciu sezónu, kedy 

nedochádza k dodávkam tepla na vykurovanie“.  

 

Vyhláška, resp. vzorec uvedený v § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. 

v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. jednoznačne vymedzuje, že do vzorca sa zahrnie celkové 

množstvo tepla dodaného aj na vykurovanie a aj ohrev teplej úžitkovej vody v roku  

t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu kvality týka. V týchto prípadoch, 

ak sa do výpočtu použije celkové množstvo tepla dodaného aj na vykurovanie a aj ohrev 

teplej úžitkovej vody v roku t-1, výsledné kompenzačné platby nie sú vyššie ako hodnota 

variabilnej zložky dodaného tepla bez dane z pridanej hodnoty, fakturovanej na odbernom 

mieste vo fakturačnom období, v ktorom k nedodržaniu štandardu kvality došlo  

(§ 7 ods. 3 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.).  

 

 Ďalej správny orgán poukazuje aj na skutočnosť, že rozdiel spočíval tiež v počte dní 

nedodržanej lehoty určenej na obnovenie dodávky tepla po poruchovom obmedzení alebo 

prerušení dodávky tepla (D). Dátum prerušenia dodávky tepla bol 09. 07. 2019. Lehota  

na odstránenie technickej poruchy  bola podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 24 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia, t. j. do 10. 07. 2019. 

Počet dní nedodržania sa vypočíta za každý aj začatý deň nedodržanej lehoty na obnovenie 

dodávky tepla po prerušení dodávky tepla od dátumu 11. 07. 2019 do dátumu obnovenia 

dodávky tepla (07. 08. 2019), t. j. počet dní nedodržanej lehoty je 28, nie 29 dní, ako sa mylne 

domnievala spoločnosť Železnice Slovenskej republiky. 

 

Ďalej správny orgán konštatuje, že rozdiel bol tiež vo výške priemernej ceny 

variabilnej zložky maximálnej ceny tepla dodaného v roku t-1 (P), kde spoločnosť  

Železnice Slovenskej republiky uvažovala s variabilnou zložkou ceny tepla 0,0527 eura/kWh 

bez DPH, čo bola výška variabilnej zložky maximálnej ceny tepla schválenej úradom 

rozhodnutím č. 0244/2017/T pre odberné miesta v meste Zvolen, pričom fakturovaná výška 

variabilnej zložky maximálnej ceny tepla bola vo výške 0,04639 eura/kWh bez DPH.  

 

Vyššie uvedené skutočnosti preukazujú aj faktúry za dodávku tepla pre jednotlivých 

dotknutých odberateľov za rok 2019, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 72 protokolu. 

 

Ďalej spoločnosť Železnice Slovenskej republiky uvádza, že nemali skúsenosti 

s problematikou výpočtu kompenzačných platieb a nejasnosti komunikovali s úradom. 

E-mailová komunikácia spoločnosti Železnice Slovenskej republiky a úradu sa nachádza 

v prílohe č. 73 protokolu.  
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Z predmetnej komunikácie jednoznačne vyplýva, že spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky bola usmernená, že vyhláška č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 

presne ustanovuje v § 7 ods. 2 písm. b), že kompenzačná platba za nedodržaný štandard 

kvality ustanovený v § 2 ods. 1 písm. c) sa vypočíta pre každé dotknuté odberné miesto 

z celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody do tohto 

odberného miesta v roku t-1 a priemernej fakturovanej ceny variabilnej zložky maximálnej 

ceny dodávaného tepla v roku t-1. Preto nie je možné pri výpočte kompenzačnej platby 

počítať len s množstvom tepla na ohrev teplej úžitkovej vody, ale do výpočtu musí vstúpiť  

aj množstvo tepla na vykurovanie (QTÚV + QUK).  

 

Správny orgán konštatuje, že napriek vyššie uvedenému usmerneniu spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky do výpočtu zahrnula len množstvo tepla na ohrev teplej 

úžitkovej vody a cenu maximálnu, nie skutočnú fakturovanú. 

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky doručila úradu informáciu o vyplatení 

kompenzačných platieb vo výške rozdielu medzi kontrolou vypočítanými kompenzačnými 

platbami v zmysle vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. 

a vyplatenými kompenzačnými platbami spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky.  

 

Vyššie uvedenú skutočnosť potvrdzuje e-mail z 29. 09. 2021, ktorý sa nachádza  

v prílohe č. 77 protokolu, v ktorom zaslala výpis z účtu o úhrade rozdielu v kompenzačných 

platbách, ako aj scan listov zasielaných konečným spotrebiteľom. 

 

 Správny orgán konštatuje, že skutkový stav uvedený v bode 19. tohto rozhodnutia 

jednoznačne preukazuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky neuhradila 

odberateľom tepla uvedeným v prehľade o vyplatených kompenzačných platbách za rok 

2019, ktorý je prílohou č. 68 protokolu, kompenzačné platby v termíne podľa § 6 ods. 5 

vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., t. j. bezodkladne po zistení 

údajov potrebných na výpočet výšky kompenzačnej platby, najneskôr však do 15. 03. 2020  

a pri výpočte kompenzačných platieb nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky  

č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., čím porušila povinnosť podľa  

§ 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny delikt podľa bodu 19. výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

20. 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 Železnice Slovenskej republiky 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. 
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Nakoľko dňa 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 

Železnice Slovenskej republiky bola povinná zapracovať pravidlá trhu do svojho 

prevádzkového poriadku a predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového 

poriadku odo dňa, 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 Železnice Slovenskej republiky negatívne ovplyvnilo 

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

Jednou z najdôležitejších úloh úradu v rámci regulácie sieťových odvetví je ochrana 

odberateľov, ktorí vystupujú v zmluvných vzťahoch s regulovanými subjektami ako slabšia 

strana. Preto je výkon dohľadu nad znením prevádzkových poriadkov esenciálnou činnosťou 

úradu nevyhnutnou k dosiahnutiu ochrany konečných odberateľov. Prevádzkové poriadky, 

ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom, musia 

byť v súlade s platnou právnou úpravou, a to v celom ich rozsahu. 

 

Správny orgán konštatuje, že závažnosť konania spoločnosti Železnice Slovenskej 

republiky zvyšuje aj samotná skutočnosť, že nekonaním spoločnosti Železnice Slovenskej 

republiky 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. 

 

Po preskúmaní skutkového stavu je evidentné a preukázané, že spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky ignorovala rozsiahlu a významnú novelizáciu obsahu pravidiel trhu 

v oblasti vnútorného trhu s elektrinou, ktorá bola deklarovaná vyhláškou č. 181/2020 Z. z. 

 

Tým, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 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., 
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porušila povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila 

sa správneho deliktu podľa bodu 20. výroku tohto rozhodnutia.  

 

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky sa po oboznámení sa s obsahom protokolu 

vyjadrila ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole listom ev. č. 26870/2021/BA  

z 13. 10. 2021, v ktorom okrem iného uviedla, že akceptuje výsledky kontroly. Viacero zistení 

uvedených v protokole je dôsledkom práce v obmedzenom režime z dôvodu zabránenia 

šírenia ochorenia COVID-19. Zároveň spoločnosť Železnice Slovenskej republiky prehlasuje, 

že je pripravená riešiť zistené nedostatky. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky bude 

dôslednejšie kontrolovať uplatnenie taríf v súlade s vydanými cenovými rozhodnutiami, 

kontrolovať úhrady preplatkov v lehote splatnosti vyúčtovacích faktúr, zabezpečiť posielanie 

akceptačných listov v danom termíne, uvádzať príslušné distribučné tarify vo vyúčtovaniach 

distribúcie, uzatvárať zmluvy o pripojení u nových žiadateľov, realizovať opatrenia pre 

správne vedenie agendy štandardov kvality.  

 

Úrad listom ev. č. 26954/2021/BA z 12. 10. 2021 oznámil spoločnosti  

Železnice Slovenskej republiky začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty  

za porušenie § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho 

konania úrad oznámil spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, 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 Železnice Slovenskej republiky sa v určenej lehote písomne vyjadrila 

listom z 20. 10. 2021, ktorý bol zaevidovaný pod ev. č. 28502/2021/BA. Spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky uviedla, že 22. 10. 2021 zaslala úradu žiadosť  

o stretnutie k prerokovaniu zmeny distribučnej sústavy. Snahou a náplňou bolo objasniť úradu 

špecifické povinnosti pri činnosti v energetickom prostredí, ktoré by mali byť zohľadnené  

v energetickej legislatíve. Navrhované zmeny sa týkali aj úpravy prevádzkového poriadku, 

ktorý má časovo obmedzenú platnosť do konca roka 2021. Vzhľadom na náročnosť úpravy 

aktualizovaného prevádzkového poriadku a prihliadnuc na prácu v obmedzenom režime  

z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia COVID-19 sa spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky v čase zmeny v energetickej legisatíve rozhodla zapracovať všetky úpravy, 

legislatívne aj prevádzkové, do aktualizovaného prevádzkového poriadku. Proces aktualizácie 

a zapracovávania zmien stále prebieha v spolupráci s úradom.  

 

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky vo svojich 

vyjadreniach poskytnutých v priebehu výkonu kontroly ako aj v priebehu správneho konania 

neuviedla žiadne nové skutočnosti a nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by mali vplyv  

na kontrolné zistenia uvedené v protokole, resp. na úradom zistené porušenie  

§ 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. a ktoré by kvalifikovane preukázali,  

že sa nedopustila správnych deliktov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

Správny orgán postupoval v súlade so zákonom, čím boli splnené hmotnoprávne  

i procesnoprávne predpoklady pre vydanie rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia správny 

orgán uviedol ustanovenia dotknutých právnych predpisov, z ktorých úrad vychádzal už pri 

konštatovaní porušení zákona pri ukončení kontroly v spoločnosti Železnice Slovenskej 

republiky a ktoré správny orgán použil ako východisko pre kvalifikáciu správnych deliktov  

vo výroku rozhodnutia. Následne správny orgán s použitím správnej úvahy rozvinul výklad 
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príslušných ustanovení zákona, na základe ktorých dospel k záveru preukázaných porušení 

zákona č. 250/2012 Z. z. Vyjadrenia spoločnosti Železnice Slovenskej republiky predložené  

k predmetným porušeniam v rámci výkonu kontroly a správneho konania, ako  

aj vysporiadanie sa s nimi správnym orgánom sú takisto súčasťou odôvodnenia rozhodnutia.  

 

Správny orgán na argumenty spoločnosti Železnice Slovenskej republiky uvedené  

vo vyjadreniach v priebehu kontroly ako aj v priebehu správneho konania reagoval v tomto 

rozhodnutí, a preto postupoval v súlade s ustanovením § 47 ods. 3 správneho poriadku. 

Správny orgán po preskúmaní všetkých argumentov spoločnosti Železnice Slovenskej 

republiky zotrváva na zistených správnych deliktoch a zotrváva na svojich zdôvodneniach 

uvedených v tomto rozhodnutí. Kontrola vykonaná v spoločnosti Železnice Slovenskej 

republiky bola vykonaná a ukončená v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z., podklady pre 

rozhodnutie boli získané zákonným spôsobom a dostatočne preukazujú kontrolné zistenia ako 

aj dopustenie sa správnych deliktov zo strany spoločnosti Železnice Slovenskej republiky.  

Na základe logického a jazykového výkladu zákona úrad dospel k záveru, že spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky sa dopustila správnych deliktov uvedených vo výroku 

rozhodnutia, za ktoré je týmto rozhodnutím sankcionovaná. 

 

 Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu 

veci a dospel k záveru, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky viackrát porušila zákon  

č. 250/2012 Z. z. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti Železnice Slovenskej 

republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z.  vo výške 10 000,- eur  

za porušenie povinností uvedených vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami 

voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny 

orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu podľa  

§ 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť 

Železnice Slovenskej republiky je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti 

pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých nesie zodpovednosť. Správny 

orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti svedčiace v prospech  

aj v neprospech spoločnosti Železnice Slovenskej republiky jednotlivo aj v ich vzájomných 

súvislostiach. Zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou Železnice 

Slovenskej republiky navrhnuté liberačné dôvody, respektíve poľahčujúce okolnosti. Správny 

orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky v priebehu výkonu kontroly poskytla primeranú súčinnosť. Zároveň správny orgán 

prihliadol aj na priťažujúce okolnosti. Správny orgán ako priťažujúcu okolnosť vyhodnotil 

skutočnosť, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky sa dopustila až dvadsiatich 

správnych deliktov. Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť,  

že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky vykonala v priebehu kontroly nápravu  

v prípade správnych deliktov uvedených v bodoch 1 a 16 tohto rozhodnutia. 

 

V prípade správnych deliktov uvedených v bode 1., 2. a 3. výroku tohto rozhodnutia 

správny orgán zohľadnil aj fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti Železnice 

Slovenskej republiky vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatnými rozhodnutiami 

úradu, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových 

odvetví.  

 

Ďalej správny orgán vzal do úvahy aj skutočnosť, že v prípade správnych deliktov 

uvedených v bodoch 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. a 20. výroku tohto rozhodnutia došlo 

k spáchaniu týchto správnych deliktov nesprávnym splnením administratívnej povinnosti 
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stanovenej zákonom alebo nesprávnou aplikáciou jednotlivých ustanovení vyhlášok úradu, 

pričom ale správny orgán vzal tiež do úvahy skutočnosť, že je jednou zo základných 

povinností spoločnosti Železnice Slovenskej republiky plniť si povinnosti, ktoré jej vyplývajú 

z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. 

 

Následne správny orgán vzal do úvahy význam porušovaných ustanovení, ktorých 

zamýšľaným účelom je ochrana zraniteľnejšej strany vo vzťahu medzi regulovaným 

subjektom a odberateľom, pričom táto skutočnosť mala najvýznamnejší vplyv 

na rozhodovanie správneho orgánu ohľadne výšky uloženej pokuty. Správny orgán uvádza,  

že správne delikty uvedené v bodoch 16., 17., 18. a 19. výroku tohto rozhodnutia sa týkajú 

odberateľov elektriny a odberateľov tepla, ktorí v zmluvných vzťahoch s regulovanými 

subjektmi vystupujú ako slabšia strana. Vo všetkých odvetviach práva sa spotrebiteľom ako 

slabšej strane venuje zvýšená pozornosť, a tak sa pri úprave povinností regulovaných 

subjektov vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa a neprípustnosti zneužívania postavenia 

dodávateľa ako silnej zmluvnej strany, pričom správny orgán uvádza, že právne predpisy, ako  

aj rozhodnutia úradu boli prijaté a vydané tak, aby bolo zabezpečené nespôsobovanie značnej 

nerovnováhy v právach a povinnostiach regulovaných subjektov a odberateľov v neprospech 

odberateľa. Vychádzajúc z uvedených dôvodov správny orgán považuje správne delikty 

týkajúce sa odberateľov elektriny a tepla spáchané spoločnosťou Železnice Slovenskej 

republiky za závažné.  

 

Správny orgán vo vzťahu k správnemu deliktu uvedenému v bode 20. výroku tohto 

rozhodnutia uvádza, že aj napriek tomu, že v predmetnom prípade ide o administratívnu 

povinnosť spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, avšak prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy je záväzný nielen pre samotného prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy, ale pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, čiže aj pre odberateľov, 

ktorí v zmluvných vzťahoch s regulovanými subjektami vystupujú ako slabšia strana. Úrad 

v rámci svojich kompetencií zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. zabezpečuje dohľad 

nad znením prevádzkových poriadkov, ktorých aktuálnosť je nevyhnutná k dosiahnutiu 

ochrany odberateľov a zároveň k dosiahnutiu fungujúceho prostredia v oblasti regulácie 

elektroenergetiky.  

 

Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti Železnice Slovenskej republiky 

vyhodnotil dĺžku trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý v pípade správneho deliktu  

uvedeného v bode 1. výroku tohto rozhodnutia trval od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020. Ďalej 

spoločnosť Železnice Slovenskej republiky sa dopustila správnych deliktov uvedených  

v bodoch 2. 3. a 5. výroku tohto rozhodnutia v rokoch 2018, 2019 a 2020. Správnych deliktov 

uvedených v bodoch 4. a 6.  výroku tohto rozhodnutia sa spoločnosť Železnice Slovenskej 

republiky dopustila v roku 2018. Ďalej spoločnosť Železnice Slovenskej republiky  

sa správnych deliktov uvedených v bodoch 7. až 15. výroku tohto rozhodnutia dopustila  

v roku 2021, konkrétne 21. 04. 2021, resp. 05. 05. 2021. Protiprávny stav v prípade správneho 

deliktu uvedeného v bode 16. výroku tohto rozhodnutia trval od 26. 01. 2020  

do 27. 09. 2021. Protiprávny stav v prípade správneho deliktu uvedeného v bode 17. výroku 

tohto rozhodnutia trval od 11. 09. 2020 do 15. 09. 2020, resp. do 17. 09. 2020. Protiprávny 

stav v prípade správneho deliktu uvedeného v bode 18. výroku tohto rozhodnutia trval  

od 10. 04. 2019 do 22. 04. 2019, resp. od 14. 04. 2020 do 20. 04. 2020, resp. od 12. 05. 2020 

do 17. 05. 2020. Ďalej protiprávny stav v prípade správneho deliktu uvedeného v bode  

19. výroku tohto rozhodnutia trval od 16. 03. 2020 do 13. 04. 2020, resp. do 19. 04. 2020. 

Protiprávny stav v prípade správneho deliktu uvedeného v bode 20. výroku tohto rozhodnutia 

trval od 01. 11. 2020 do 08. 07. 2021, kedy spoločnosť Železnice Slovenskej republiky 

predložila úradu návrh na zmenu prevádzkového poriadku.  
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Správny orgán hodnotí dôkazy na základe vlastnej úvahy, a to každý jednotlivý dôkaz 

samostatne a i vo vzájomnej súvislosti, podľa tzv. zásady voľného hodnotenia dôkazov  

a zistené skutočnosti premieta do svojho rozhodnutia. Správny orgán týmto poukazuje  

na zásadu materiálnej pravdy, ktorá je upravená najmä v ustanovení § 3 ods. 5 správneho 

poriadku, ďalej je konkretizovaná v jeho ďalších ustanoveniach a treba ju aplikovať spolu  

so zásadou zákonnosti (§ 3 ods. 1 správneho poriadku) a zásadou voľného hodnotenia 

dôkazov (§ 34 ods. 5 správneho poriadku), ktoré sú jej základom. Táto zásada vyslovuje 

požiadavku, podľa ktorej správny orgán je povinný zistiť skutočný stav veci, teda subsumuje 

aj požiadavku zistiť úplný a presný stav veci bez ohľadu na to, či svedčí v prospech alebo 

neprospech spoločnosti Železnice Slovenskej republiky.  

 

V zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: 4Asan/11/2019 

z 05. 05. 2020: „správne orgány sú povinné vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite 

objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia) a aby 

skutkové zistenie vyplývajúce z vykonaného dokazovania čo najviac zodpovedalo skutočnosti 

(presnosť zistenia). Za účelom úplného a presného zistenia skutočného stavu veci sú správne 

orgány povinné obstarať si potrebné podklady pre rozhodnutie a tieto podklady i náležite 

(jednotlivo vo vzájomnej súvislosti) vyhodnotiť“. 

 

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností 

týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo 

zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán  

je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne 

a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, 

že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, 

ako aj judikatúre súdov.  

 

Správny orgán konštatuje, že sa starostlivo a podrobným spôsobom zaoberal 

skutkovým stavom, dôkazy boli vykonané zákonným spôsobom a dospel k správnym 

skutkovým a právnym záverom opierajúc sa o podklady nachádzajúce sa v spise  

č. 4868-2021-BA. 

 

Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a s prihliadnutím na poľahčujúce 

a priťažujúce okolnosti správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, vo výške  

10 000, - eur, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti 

Železnice Slovenskej republiky, tak z hľadiska preventívneho ako aj represívneho. Správny 

orgán pri určení pokuty prihliadol aj na ustálenú judikatúru, t. j. aby sankcia plnila svoju 

preventívnu funkciu, teda aby sa spoločnosť Železnice Slovenskej republiky do budúcna 

vyvarovala porušení zákonných povinností, a aby plnila svoju represívnu funkciu, teda musí 

byť citeľná v majetkovej sfére spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, pretože  

má pôsobiť ako trest za spáchané správne delikty. Preventívna úloha postihu nespočíva iba 

v účinku proti spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (individuálne pôsobenie). Postih 

musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných 

povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci 

významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvodený.  

 

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa závažnosti, 

spôsobu, trvania a možných následkov porušenia povinností, správny orgán rozhodol tak, ako 

je uvedené vo výroku rozhodnutia. Správny orgán uloženie pokuty vo výške 10 000,- eur  

za spáchané správne delikty, realizoval vo sfére voľného správneho uváženia (diskrečnej 

právomoci správneho orgánu). Správnou úvahou, resp. voľnou úvahou správny orgán vyjadril 
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určitý stupeň voľnosti rozhodovania, ktorý umožňil v medziach zákona prijať také 

rozhodnutie, aké uznal za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti 

predmetnej veci. Správny orgán zohľadnil všetky hľadiská, ktoré je možné v konkrétnej veci 

považovať za relevantné, čo bolo nevyhnutné pre riadne zdôvodnenie ukladanej sankcie. 

Správny orgán pri ukladaní sankcie presne, jasne, zrozumiteľne a presvedčivo odôvodnil 

akým skutočnostiam pri stanovení výšky sankcie prihliadol. Výška uloženej pokuty teda  

je dostatočne odôvodnená a je odrazom konkrétnych okolností s prihliadnutím na ustanovenie  

§ 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Správny orgán v odôvodnení rozhodnutia podrobne 

zdôvodnil výšku uloženej pokuty s uvedením rozboru poľahčujúcich a priťažujúcich 

okolností, pričom pri určovaní výšky pokuty v rozhodnutí prihliadol najmä na spôsob, čas 

trvania a následky protiprávneho stavu. Správny orgán taktiež vzal do úvahy skutočnosť,  

že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky sa nedopustila správneho deliktu opakovane  

do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. 

 

Správny orgán listom ev. č. 26954/2021/BA z 12. 10. 2021 a listom  

ev. č. 28393/2021/BA z 27. 10. 2021 oznámil spoločnosti Železnice Slovenskej republiky,  

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 Železnice Slovenskej 

republiky sa v určenej lehote k listu ev. č. 26954/2021/BA z 12. 10. 2021 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, 

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: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 


