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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: 0094/2021/K       Bratislava 13. 10. 2021 
Č. sp.: 4322-2021-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, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe protokolu č. 511/2020 o výsledku 
vykonanej kontroly prerokovaného dňa 05. 03. 2021 a ďalších podkladov rozhodol tak,  
že účastníkovi konania ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 23,  
071 01 Michalovce, IČO: 31 687 814 ukladá podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona  
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  
č. 315/2016 Z. z. v období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 a podľa § 91 ods. 2 písm. e) 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 162/2018 Z. z. v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 
 
 
 
 
                                                               úhrnnú pokutu 

 
vo výške 2 500,- eur 

(slovom dvetisícpäťsto 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 v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 fakturoval 
odberateľom elektriny kategórie malý podnik ceny za dodávku elektriny bez úradom 
schválených cien za dodávku elektriny, čím sa dopustil správneho deliktu 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 období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 fakturoval 
užívateľom miestnej distribučnej sústavy tarifu za ,,trojfázový istič“ určenú podľa vzorca 
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uvedeného v prehľade výpočtu tarify ,,za trojfázový istič“ uvedenej v bode 2.1.2 protokolu, 
pričom v tomto období mal fakturovať tarifu za prístup do distribučnej sústavy vo výške 
0,6000 eura/A/mesiac určenú rozhodnutím č. 0152/2018/E z 18. 12. 2017, čím sa dopustil 
správneho deliktu 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 od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 fakturoval 
odberateľom pripojeným do miestnej distribučnej sústavy na koncovú spotrebu elektriny 
tarifu za systémové služby vo výške.............eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému  
vo výške ……….eura/MWh, pričom mal v období od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 fakturovať 
odberateľom pripojeným do miestnej distribučnej sústavy na koncovú spotrebu elektriny 
tarifu za systémové služby vo výške 6,8919 eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému  
vo výške 26,2011 eura/MWh určenú rozhodnutím úradu č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017 a tým, 
že v období od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 fakturoval odberateľom pripojeným do miestnej 
distribučnej sústavy na koncovú spotrebu elektriny tarifu za systémové služby vo výške  
...............eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške………eura/MWh, mal  
v období od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 fakturovať odberateľom pripojeným do miestnej 
distribučnej sústavy na koncovú spotrebu elektriny tarifu za systémové služby vo výške 
6,8919 eura/MWh v súlade s rozhodnutím č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017 a tarifu  
za prevádzkovanie systému vo výške 26,9880 eura/MWh v súlade s rozhodnutím úradu  
č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) 
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 
 
4. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  
v sieťových odvetviach, pretože za rok 2018 vystavil pre užívateľov distribučnej sústavy 
vyúčtovania distribúcie elektriny, ktoré neobsahovali informáciu podľa § 7 ods. 19 druhej 
vety 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., čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. af) zákona  
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 
 
5. porušil povinnosť podľa § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) v spojení s § 34 ods. 3 zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože za rok 2018 
neuvádzal na vyhotovených faktúrach za dodávku elektriny odberateľom elektriny informácie 
podľa § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ani nebolo zistené, že ich zasielal v materiáli súčasne s vyúčtovacou 
faktúrou, ani v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny, čím 
sa dopustil správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z. v období  
od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 a podľa § 91 ods. 2 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z.  
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z.  
v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018, 
 
6. porušil povinnosť podľa § 4 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona  
č. 315/2016 Z. z. v období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 a podľa § 4 ods. 7 zákona  
č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z. v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018, 
pretože v roku 2018 vykonával činnosť týkajúcu sa dodávky plynu podľa § 4 ods. 2 zákona  
č. 251/2012 Z. z. a neoznámil úradu začiatok tejto činnosti v lehote do 30 dní od začiatku 
vykonávania činnosti, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona  
č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. v období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018  
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a podľa § 91 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z.  
v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018. 
 
 Pokutu spolu vo výške 2 500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní 
odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 
SK5981800000007000442847, KS 6348, VS 500942021. 
 
Odôvodnenie: 
 

Podľa písomného poverenia č. 511/2020 z 11. 09. 2020 na vykonanie kontroly, dodatku  
č. 1 k povereniu č. 511/2020 na vykonanie kontroly z 01. 12. 2020 a dodatku č. 2 k povereniu  
č. 511/2020 z 04. 01. 2021 vykonali zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 
len „úrad“ alebo „správny orgán“) v dňoch od 28. 10. 2020 do 05. 03. 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 
a plynárenstva za roky 2018 až 2021 v regulovanom subjekte ZEKON, akciová spoločnosť 
Michalovce, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce, IČO: 31 687 814 (ďalej len „spoločnosť 
ZEKON”). 

 
Spoločnosť ZEKON je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

oddiel: Sa, vložka č. 456/V od 11. 04. 1994. Predmetom činnosti spoločnosti ZEKON  
je okrem iného elektroenergetika – dodávka elektriny, distribúcia elektriny. Výpis  
z obchodného registra sa nachádza v prílohe č. 1 protokolu č. 511/2020 o výsledku vykonanej 
kontroly (ďalej len „protokol“). 

 
Spoločnosť ZEKON je držiteľom povolenia č. 2017E 0662 na predmet podnikania  

– elektroenergetika v rozsahu podnikania distribúcia elektriny, dodávka elektriny. Kópia 
povolenia sa nachádza v prílohe č. 2 protokolu.  

 
V roku 2018 spoločnosť ZEKON distribuovala odberateľom elektrinu  

na vymedzenom území miestnej distribučnej sústavy (ďalej len „MDS“) v prevádzke 
spoločnosti ZEKON, dodávala elektrinu pre odberateľov elektriny kategórie malý podnik  
a………………….. odberateľovi s ročnou spotrebou nad 30 000 kWh na vymedzenom území 
MDS. Dodávka a distribúcia elektriny odberateľom bola realizovaná na základe zmlúv  
o združenej dodávke elektrickej energie malému podniku s mesačným vyúčtovaním. 
Spoločnosť ZEKON v kontrolovanom období nakupovala elektrinu od spoločnosti 
……………………………………………………………….. 

 
Úrad listom ev. č. 23582/2021/BA z 30. 09. 2021 oznámil spoločnosti ZEKON začatie 

správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. a zákona  
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“). V oznámení o začatí správneho konania úrad 
oznámil spoločnosti ZEKON, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty 
budú zistenia uvedené v protokole ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym 
konaním. 

 
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 
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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. a zákona 
č. 251/2012 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 najprísnejšie postihnuteľným správnym deliktom je správny delikt uvedený  

v bode 6. výroku tohto rozhodnutia, a to porušenie povinnosti podľa zákona č. 251/2012 Z. z., 
za spáchanie ktorého správny orgán ukladá pokutu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona  
č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. v období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018  
a podľa § 91 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z.  
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v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 v rozpätí sadzby pokuty od 300 eur do 300 000 eur, 
správny orgán tak spoločnosti ZEKON uložil úhrnnú pokutu podľa § 91 ods. 2 písm. d) 
zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. v období od 01. 01. 2018  
do 30. 06. 2018 a podľa § 91 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona  
č. 162/2018 Z. z. v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 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 okrem 
ďalších povinností ustanovených v tomto zákone 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. c) bod 1. zákona č. 250/2012 Z. z. regulovanými činnosťami  

sa na účely tohto zákona rozumie výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi 
súvisiace služby.  

 
Podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii  

v elektroenergetike podlieha prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny.  
 
Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii  

v elektroenergetike podlieha dodávka elektriny zraniteľným odberateľom. 
  
Zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. l) bodu 3. zákona č. 250/2012 Z. z.  

sa na účely tohto zákona rozumie odberateľ elektriny kategórie malý podnik.  
 
Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie malým 

podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh  
za predchádzajúci rok.  

 
Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) až n) zákona č. 250/2012 Z. z.  

a § 19 ods. 2 písm. c), d), i) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vydal vyhlášku č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike  
a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len 
„vyhláška č. 18/2017 Z. z.“).  

 
Podľa § 2 písm. f) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. cenová regulácia v elektroenergetike  

sa vzťahuje na dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberateľ elektriny  
v domácnosti a malý podnik.  

 
Podľa § 33 ods. 5 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. malý podnik je koncový odberateľ 

elektriny s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné miesta najviac 30 000 kWh  
za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie 
malý podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.  

 
Podľa § 33 ods. 6 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. cena za dodávku elektriny malému 

podniku v jednotlivých zložkách sadzieb je určená ako maximálna cena. Maximálna cena  
sa skladá z dvoch zložiek, a to z mesačnej platby za jedno odberné miesto a z ceny za jednu 
MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.  
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ZEKON v roku 2018 mesačne 
fakturovala odberateľom elektriny kategórie malý podnik, t. j. spoločnotiam: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..dodávku elektriny. Zoznam vyššie 
uvedených odberateľov sa nachádza v prílohe č. 3 protokolu.  

 
Prehľad tržieb spoločnosti ZEKON za distribúciu a dodávku elektriny za rok 2018  

sa nachádza v tabuľke v prílohe č. 4 protokolu.  
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ZEKON fakturovala odberateľom 

elektriny kategórie malý podnik v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 dodávku elektriny 
bez úradom schválených cien za dodávku elektriny.  

 
Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú nasledovné faktúry, ktoré sa nachádzajú  

v prílohe č. 5 protokolu, a to faktúra 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť ZEKON vyjadrenie  
z 12. 02. 2021 listom zaevidovaným pod ev. č. 4799/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe  
č. 6 protokolu. Spoločnosť ZEKON okrem iného uviedla, že po prieskumných zisteniach 
predpokladaného množstva odberu elektrickej energie u svojich odberateľov za obdobie  
od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 usúdila, že množstvo odberu dosiahne prekročenie hranice  
30 000 kWh, pričom si neuvedomila (nedopatrením a vyťaženosťou riešenia výrobných 
problémov), že do hodnoteného obdobia pre dodávku elektrickej energie sa zarátava obdobie 
t-2, a tým svojich odberateľov neklasifikovala do kategórie malý podnik, resp. zraniteľný 
odberateľ. Zo strany spoločnosti ZEKON nebol žiadny úmysel poškodiť svojich odberateľov 
a prijala kontrolné mechanizmy a opatrenia, aby sa obdobný nedostatok nezopakoval  
a v plnom rozsahu napĺňal zákon č. 250/2012 Z. z.  

 
Spoločnosť ZEKON vo svojom vyjadrení neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré  

by kvalifikovane preukázali, že sa nedopustila správneho deliktu uvedeného v bode 1. výroku 
tohto rozhodnutia. 

 
Tým, že spoločnosť ZEKON v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 fakturovala 

odberateľom elektriny kategórie malý podnik ceny za dodávku elektriny bez úradom 
schválených cien za dodávku elektriny, porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 1. výroku tohto rozhodnutia. 
 
2.  Podľa § 2 písm. e) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa cenová regulácia v elektroenergetike 
vzťahuje na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.  
 

Úrad určil pre spoločnosť ZEKON rozhodnutím č. 0152/2018/E z 18. 12. 2017, ktoré 
sa nachádza v prílohe č. 7 protokolu, tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy  
a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2018  
do 31. 12. 2021.  

 
           Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ZEKON v období od 01. 01. 2018 
do 31. 12. 2018 fakturovala užívateľom distribučnej sústavy tarifu za ,,trojfázový istič“ 
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určenú podľa vzorca nachádzajúceho sa v nižšie uvedenej tabuľke, pričom v tomto období 
mala úradom určenú tarifu za prístup do distribučnej sústavy vo výške 0,6000 eura/A/mesiac.  

 
Prehľad výpočtu tarify ,,za trojfázový istič" 

 

Odberateľ 
Hodnota 

ističa  Výpočet tarify ,,za trojfázový istič"  
................................ .............. .......................................... 
................................. .............. .......................................... 
................................. .............                     .......................................... 

................................. ............ .......................................... 
 
 
Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú faktúry, ktoré sú uvedené v prílohe  

č. 5 protokolu. 
 
K predmetnému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť ZEKON vyjadrenie listom  

z 12. 02. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 4799/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe  
č. 6 protokolu. Spoločnosť ZEKON okrem iného uviedla, že jej zástupcovi z dôvodu jeho 
vyťaženosti boli vytvorené podmienky pre personálne posilnenie uvádzania jednotlivých 
údajov (taríf a koeficientov) príslušného rozhodnutia úradu do výpočtových vzorcov pre 
správny výpočet ceny pre svojich odberateľov elektriny. Aj tu boli prijaté opatrenia 
duplicitnej kontroly, aby sa uvedené nedostatky neopakovali. K zistenému nedostatku došlo 
nedopatrením a úmyslom spoločnosti ZEKON nebolo poškodiť odberateľov.  

 
Spoločnosť ZEKON vo svojom vyjadrení neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré  

by kvalifikovane preukázali, že sa nedopustila správneho deliktu uvedeného v bode 2. výroku 
tohto rozhodnutia. 
 

Tým, že spoločnosť ZEKON v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 fakturovala 
užívateľom miestnej distribučnej sústavy tarifu za ,,trojfázový istič“ určenú podľa vzorca 
uvedeného v prehľade výpočtu tarify ,,za trojfázový istič“ uvedenej v bode 2.1.2 protokolu, 
pričom v tomto období mala fakturovať tarifu za prístup do distribučnej sústavy vo výške 
0,6000 eura/A/mesiac určenú rozhodnutím č. 0152/2018/E z 18. 12. 2017, porušila povinnosť 
podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu 
podľa bodu 2. výroku tohto rozhodnutia.  
  
3.  Podľa § 2 písm. g) a h) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa cenová regulácia  
v elektroenergetike vzťahuje aj na poskytovanie podporných služieb a na poskytovanie 
systémových služieb.  
 

Úrad určil pre spoločnosť OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava (ďalej 
len ,,spoločnosť OKTE, a.s.“) rozhodnutím č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017, ktoré sa nachádza  
v prílohe č. 8 protokolu, tarifu za systémové služby vo výške 6,8919 eura/MWh a tarifu  
za prevádzkovanie systému vo výške 26,2011 eura/MWh na obdobie od 01. 01. 2018  
do 31. 12. 2021.  

 
Úrad zmenou rozhodnutia č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017 určil pre spoločnosť  

OKTE, a.s. rozhodnutím č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018, ktoré sa nachádza v prílohe  
č. 9 protokolu tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 26,9880 eura/MWh na obdobie  
od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2021. 
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ZEKON v roku 2018 mesačne 
fakturovala odberateľom, ktorých zoznam za rok 2018 sa nachádza v prílohe č. 3 protokolu, 
pripojeným do MDS spoločnosti ZEKON na koncovú spotrebu elektriny tarifu za systémové 
služby a tarifu za prevádzkovanie systému.  

 
Spoločnosť ZEKON fakturovala v období od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 

odberateľom pripojeným do MDS spoločnosti ZEKON na koncovú spotrebu elektriny tarifu 
za systémové služby vo výške ………….eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému  
vo výške …………eura/MWh.  

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť ZEKON mala v období  

od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 fakturovať odberateľom pripojeným do MDS spoločnosti 
ZEKON na koncovú spotrebu elektriny tarifu za systémové služby vo výške  
……………….eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ………….eura/MWh 
v súlade s rozhodnutím úradu č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017.  

 
Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú faktúry, ktoré sú uvedené v prílohe  

č. 5 protokolu. 
 
Ďalej spoločnosť ZEKON v období od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 fakturovala 

odberateľom pripojeným do MDS spoločnosti ZEKON na koncovú spotrebu elektriny tarifu 
za systémové služby vo výške ………..eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému vo 
výške ………. eura/MWh. Úrad zmenou rozhodnutia č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017 určil pre 
spoločnosť OKTE, a. s. rozhodnutím č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018 tarifu za prevádzkovanie 
systému vo výške 26,9880 eura/MWh na obdobie od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2021, ktorá  
sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2018. 

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť ZEKON mala v období od 01. 09. 2018  

do 31. 12. 2018 fakturovať odberateľom pripojeným do MDS spoločnosti ZEKON  
na koncovú spotrebu elektriny tarifu za prevádzkovanie systému v súlade s rozhodnutím  
č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018 a tarifu za systémové služby v súlade s rozhodnutím  
č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017.  
 

Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú nasledovné faktúry, ktoré sa nachádzajú  
v prílohe č. 10 protokolu, a to 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť ZEKON vyjadrenie listom  
z 12. 02. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 4799/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe  
č. 6 protokolu. Spoločnosť ZEKON okrem iného uviedla, že v minulosti, keď súčasťou 
každého rozhodnutia vydaného úradom pre regulovaný subjekt bola v záverečných 
ustanoveniach stanovená cenová tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové 
služby, ktorých platnosť bola ustanovená a platná zväčša pre celé regulované obdobie  
a uvedené tarify boli spoločnosti ZEKON prijaté do procesu tvorby ceny a následnej 
fakturácie pre svojich odberateľov. Rozhodnutím úradu č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017, bola 
prijatá pre spoločnosť OKTE a. s. tarifa za systémové služby vo výške 6,8919 eura/MWh  
a tarifa za prevádzkovanie systému vo výške 26,2011 eura/MWh na obdobie od 01. 01. 2018  
do 31. 12. 2021. Na základe vyššie uvedených skutočností pre uvedené obdobie, nevenovala 
spoločnosť ZEKON pozornosť zmeny tarify za prevádzkovanie systému rozhodnutím úradu 
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č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018 na hodnotu 26,9880 eur/MWh a naďalej fakturovala svojim 
odberateľom tarifu z rozhodnutia č. 0194/2018/E. Fakturáciou v neprospech regulovaného 
subjektu u tejto tarify si neuplatnila žiadnu kompenzáciu u svojich odberateľov. Spoločnosť 
ZEKON aj cez toto kontrolné zistenie prijala kontrolné mechanizmy, minimálne jedenkrát 
mesačne navštíviť (kontrolovať) stránku úradu, spoločnosti OKTE a následne reagovať  
na zmeny, ktoré boli uvedenými inštitúciami cez rozhodnutia prijaté. Spoločnosť ZEKON 
taktiež poverila IT pracovníka zaviesť kontrolný mechanizmus na registráciu taríf s presným 
stanovením desatinných čísel podľa platného rozhodnutia.  

 
Spoločnosť ZEKON vo svojom vyjadrení neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré  

by kvalifikovane preukázali, že sa nedopustila správneho deliktu uvedeného v bode 3. výroku 
tohto rozhodnutia. 

 
Tým, že spoločnosť ZEKON v období od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 fakturovala 

odberateľom pripojeným do MDS spoločnosti ZEKON na koncovú spotrebu elektriny tarifu 
za systémové služby vo výške ........... eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému  
vo výške ………. eura/MWh, pričom mala v období od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 
fakturovať odberateľom pripojeným do miestnej distribučnej sústavy na koncovú spotrebu 
elektriny tarifu za systémové služby vo výške 6,8919 eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie 
systému vo výške 26,2011 eura/MWh určenú rozhodnutím úradu č. 0194/2018/E  
z 21. 12. 2017 a tým, že v období od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 fakturovala odberateľom 
pripojeným do MDS spoločnosti ZEKON na koncovú spotrebu elektriny tarifu za systémové 
služby vo výške ............ eura/MWh a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške  
………… eura/MWh, mala v období od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 fakturovať odberateľom 
pripojeným do MDS spoločnosti ZEKON na koncovú spotrebu elektriny tarifu za systémové 
služby vo výške 6,8919 eura/MWh v súlade s rozhodnutím č. 0194/2018/E z 21. 12. 2017  
a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 26,9880 eura/MWh v súlade s rozhodnutím 
úradu č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018, porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  
č. 250/2012 Z. z. a spáchala správny delikt podľa bodu 3. výroku tohto rozhodnutia. 
 
4.      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.  
 

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 splynom vznení vyhlášky č. 371/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška 
č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z.“).  

 
Podľa § 7 ods. 19 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z. 

vyúčtovanie distribúcie elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených 
zmlúv súvisiacich s distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny. Vyúčtovanie 
distribúcie elektriny obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.  

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

vystavené spoločnosťou ZEKON pre užívateľov distribučnej sústavy neobsahujú informáciu 
podľa § 7 ods. 19 druhej vety vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z.  

 
Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú faktúry, ktoré sú uvedené v prílohe  

č. 5 protokolu. 
 
K predmetnému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť ZEKON vyjadrenie listom  
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z 12. 02. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 4799/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe  
č. 6 protokolu. Spoločnosť ZEKON okrem iného uviedla, že nakoľko dochádza k častým 
zmenám legislatívy, t. j. novelizácie zákonov a vyhlášok týkajúcich sa pravidiel trhu  
s energiami, zabezpečí spoločnosť ZEKON cez už spomínané personálne posilnenie 
zapracovanie zmien, aby boli splnené všetky jej povinnosti vyplývajúce  
z platných právnych predpisov. V oblasti dodržiavania vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 371/2016 Z. z. boli spoločnosťou ZEKON prijaté opatrenia na splnenie povinnosti 
zabezpečiť a doručiť užívateľom distribučnej sústavy všetky požadované informácie 
stanovené vyššie uvedenými vyhláškami. Spoločnosť ZEKON zabezpečí, že súčasťou 
vyúčtovania elektriny bude aj informácia, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.  

 
Spoločnosť ZEKON vo svojom vyjadrení neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré  

by kvalifikovane preukázali, že sa nedopustila správneho deliktu uvedeného v bode 4. výroku 
tohto rozhodnutia. 

 
Tým, že spoločnosť ZEKON za rok 2018 vystavila pre užívateľov distribučnej sústavy 

vyúčtovania distribúcie elektriny, ktoré neobsahovali informáciu podľa § 7 ods. 19 druhej 
vety vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z., porušila povinnosť podľa  
§ 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu  
4. výroku tohto rozhodnutia. 
 
5.  Podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny je povinný 
poskytovať odberateľovi elektriny informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych 
energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej 
dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia  
v predchádzajúcom roku; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu 
nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; informácie je povinný 
poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu.  
 

Podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny je povinný 
poskytovať informácie odberateľovi elektriny ovplyve výroby elektriny nakúpenej alebo 
vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov 
elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane 
údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo 
uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní 
dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú viných členských štátoch a v tretích štátoch; 
informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu.  

 
Podľa § 34 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny je povinný 

poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich 
sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu.  

 
Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a h) 

musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný uviesť na vyhotovenej faktúre  
za dodávku elektriny alebo v materiáli zasielanom súčasne s takouto faktúrou  
a v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny. Informácie 
podľa odseku 2 písm. c) je dodávateľ elektriny povinný uvádzať spôsobom, ktorý je pre 
odberateľa elektriny zrozumiteľný a ktorý umožní ich jednoduchú porovnateľnosť  
s obdobnými informáciami poskytovanými inými dodávateľmi dodávajúcimi elektrinu  
na vymedzenom území.  
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ZEKON na vyhotovených faktúrach 
za dodávku elektriny za rok 2018 neuvádzala odberateľom elektriny informácie podľa  
§ 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona č. 251/2012 Z. z., ani nebolo zistené, že ich zasielala  
v materiáli súčasne s vyúčtovacou faktúrou, ani v propagačných materiáloch zasielaných 
koncovým odberateľom elektriny.  

 
Vyššie uvedenú skutočnosť preukazujú faktúry, ktoré sú uvedené v prílohe  

č. 5 protokolu. 
 
K predmetnému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť ZEKON vyjadrenie listom  

z 12. 02. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 4799/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe  
č. 6 protokolu. Spoločnosť ZEKON okrem iného uviedla, že v zmysle § 34 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 251/2012 Z. z. regulovaný subjekt poskytne koncovému odberateľovi elektriny 
informácie na mesačnej báze o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických 
zdrojov mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku. Taktiež v zmysle vyššie 
uvedeného zákona regulovaný subjekt poskytne odberateľovi elektriny základné informácie  
o jeho právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu. Tieto informácie 
budú neoddeliteľnou súčasťou fakturácie.  

 
Spoločnosť ZEKON vo svojom vyjadrení neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré  

by kvalifikovane preukázali, že sa nedopustila správneho deliktu uvedeného v bode 5. výroku 
tohto rozhodnutia. 

 
Tým, že spoločnosť ZEKON za rok 2018 neuvádzala na vyhotovených faktúrach  

za dodávku elektriny odberateľom elektriny informácie podľa § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) 
zákona č. 251/2012 Z. z., ani nebolo zistené, že ich zasielala v materiáli súčasne  
s vyúčtovacou faktúrou, ani v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom 
elektriny, porušila povinnosť podľa § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) v spojení s § 34 ods. 3 zákona 
č. 251/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu 5. výroku tohto rozhodnutia. 

 
6.  Podľa § 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. regulovanými činnosťami sú podľa bodu  
4. výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby. 
  

Podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 
ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť  
na základe a v rozsahu povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo 
potvrdenia o registrácii.  

 
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. podnikaním v energetike je podľa  

písm. c) výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu.  
 
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. podnikaním v energetike nie je výroba 

elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu 
a dodávka elektriny vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných 
služieb spojených s dodávkou elektriny a dodávka plynu vrátane zabezpečenia prepravy 
plynu, distribúcie plynu a ostatných služieb spojených s dodávkou plynu pre iné osoby  
za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné 
služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu  
a ostatné služby spojené s dodávkou plynu bez ďalšieho zvýšenia, to neplatí, ak ide o dodávku 
elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy. Tým 
nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.  
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Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. cena za jednotku dodanej elektriny a plynu 

podľa odseku 2 vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby 
spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné 
služby spojené s dodávkou plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom 
za takú dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, 
distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny alebo zložiek ceny  
za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu.  

 
Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. na osoby, 

ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa 
ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto 
činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo 
obchodné meno, identifikačné číslo právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny 
alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť 
používa.  

 
Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z. na osoby, 

ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 alebo prevádzkujú verejne prístupnú nabíjaciu 
stanicu, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní 
oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, 
priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo právnickej 
osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického 
zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa.  

 
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. podnikať v energetike možno len na základe 

a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.  
 
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. povolenie sa vyžaduje,  

ak nejde o činnosti podľa odseku 4 podľa písm. a) na výrobu, prenos, distribúciu a dodávku 
elektriny a podľa písm. c) na výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu.  

 
Spoločnosť ZEKON nakupovala vroku 2018 plyn od spoločnosti 

………………………………………………………….Nakúpený plyn používala pre vlastnú 
spotrebu a časť nakúpeného plynu dodávala spoločnosti 
………………………………………………………….na základe zmlúv o nájme a podnájme 
nebytových priestorov uzavretých medzi spoločnosťou ZEKON a odberateľmi plynu (ďalej 
len „nájomná zmluva“).  

 
V prílohe č. 15 protokolu je ako príklad uvedená nájomná zmluva uzavretá medzi 

spoločnosťou ZEKON a odberateľom plynu …………………………………….. 
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v roku 2018 spoločnosť ZEKON fakturovala 

odberateľom plynu dodávku plynu vrátane prepravy plynu, distribúcie plynu a ostatných 
služieb spojených s dodávkou plynu v množstve 
……………………………………………………..,t. j. v cene nižšej, ako bola cena  
v daňovom doklade vystavená za dodávku plynu od spoločnosti ……………………. 

 
Vyššie uvedenú skutočnosť preukazuje faktúra č. 4200079662 od dodávateľa 

plynu………………………………………., prehľad fakturácie dodávky plynu za rok 2018 
odberateľom plynu a faktúry za dodávku plynu č. 20183012 z 31. 01. 2018 a č. 20183023  
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z 28. 02. 2018 vystavené odberateľovi plynu ………………. a faktúry č. 20183011  
z 31. 01. 2018 a č. 20183022 z 28. 02. 2018 vystavené odberateľovi plynu 
……………………… Všetky vyššie uvedené faktúry a prehľad fakturácie dodávky plynu  
sa nachádzajú v prílohe č. 16 protokolu.  

 
Tým, že spoločnosť ZEKON v roku 2018 vykonávala činnosť týkajúcu sa dodávky 

plynu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. a neoznámila úradu začiatok tejto činnosti  
v lehote do 30 dní od začiatku vykonávania činnosti, porušila povinnosť podľa § 4 ods. 6 
zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. v období od 01. 01. 2018  
do 30. 06. 2018 a podľa § 4 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z. 
v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018. 

 
K uvedenému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť ZEKON vyjadrenie listom  

z 12. 02. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 4799/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe  
č. 6 protokolu. Spoločnosť ZEKON okrem iného uviedla, že v súčasnosti na svojom území 
registruje trasovanie rozvodov plynu pre veľkoodber a maloodber. Kapacitu plynu pre 
veľkoodber spotrebúva výhradne pre vlastné účely. Kapacitu maloodberu čiastočne dodáva 
spoločnosti ……………………………… (cca. 1/3 kapacity maloodberu)  
na základe nájomných zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou ZEKON a vyššie uvedenými 
odberateľmi plynu. Na základe mylnej informácie, že odber plynu z maloodberu nepodlieha 
oznamovacej povinnosti podľa § 4 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosť ZEKON tak 
učinila až po kontrolnom zistení. Očakávaním ešte …………………… odberu plynu pre 
budúcnosť, navrhuje uvedené spoločnosti ponechať v režime - naďalej refakturovať túto 
komoditu na základe nájomných zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou ZEKON  
a uvedenými spoločnosťami s tým, že si spoločnosť ZEKON splní oznamovaciu povinnosť 
voči úradu podľa § 4 ods. 6. zákona č. 251/2012 Z. z.  

 
Spoločnosť ZEKON vo svojom vyjadrení neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré  

by kvalifikovane preukázali, že sa nedopustila správneho deliktu uvedeného v bode 6. výroku 
tohto rozhodnutia. 
 

Tým, že spoločnosť ZEKON v roku 2018 vykonávala činnosť týkajúcu sa dodávky 
plynu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. a neoznámila úradu začiatok tejto činnosti  
v lehote do 30 dní od začiatku vykonávania činnosti, porušila povinnosť podľa § 4 ods. 6 
zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. v období od 01. 01. 2018  
do 30. 06. 2018 a podľa § 4 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z. 
v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 a dopustila sa správneho deliktu podľa bodu  
6. výroku tohto rozhodnutia.  

 
Správny orgán listom ev. č. 23582/2021/BA z 30. 09. 2021 oznámil spoločnosti 

ZEKON, 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 ZEKON sa v úradom určenej lehote vyjadrila listom z 06. 10. 2021, ktorý 

bol zaevidovaný pod ev. č. 26215/2021/BA. Obsahovo totožné vyjadrenie doručila 
spoločnosť ZEKON aj dňa 07. 10. 2021 listom zaevidovaným pod ev. č. 26391/2021/BA. 
Spoločnosť ZEKON okrem iného uviedla, že žiada o zmiernenie sankcie za porušenie 
ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. hlavne v bode 2. výroku tohto 
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rozhodnutia, nakoľko spoločnosť ZEKON vlastným nedopatrením fakturovala zákazníkom 
nižšiu tarifu než mala určenú rozhodnutím č. 0152/2018/E z 18. 12. 2017, čím celková 
fakturovaná čiastka pre odberateľov bola v neprospech spoločnosti ZEKON. Spoločnosť 
ZEKON taktiež žiada úrad o zmiernenie porušenia povinnosti v bode 3. výroku tohto 
rozhodnutia, nakoľko u tarify za systémové služby bola fakturácia ..............eur/MWh 
v prospech spoločnosti ZEKON a u tarify za prevádzkovanie systému ............... eur/MWh 
v prospech odberateľov, čím prakticky došlo k negovaniu. Chybu si spoločnosť ZEKON 
pripúšťa v nesprávnom softvérovom nastavení desatinných čísiel. Ďalej spoločnosť ZEKON 
uviedla, že u tarify za prevádzkovanie systému, ktorá bola zmenená rozhodnutím  
č. 0275/2018/E z 28. 08. 2018, keď od uvedeného dátumu mala fakturovať odberateľom tarifu 
............. eur/MWh a fakturovala ............... eur/MWh, čím vznikol rozdiel ............... eur/MWh 
v nepropech spoločnosti ZEKON. Spoločnosť ZEKON v plnom rozsahu berie zodpovednosť 
nezrovnalosti na seba a prijala nápravné opatrenia, ale s pokorou žiada o zohľadnenie 
sumárnej výšky pokuty vzhľadom na prístne pravidlá uplatnené a realizované v spoločnosti 
ZEKON, zosobňovať škody a pokuty zodpovednej osobe v plnom rozsahu.  

 
Správny orgán konštatuje, že spoločnosť ZEKON vo svojich vyjadreniach  

poskytnutých v priebehu výkonu kontroly ako aj v priebehu správneho konania neuviedla 
žiadne nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na kontrolné zistenia uvedené v protokole.  
V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uviedol ustanovenia dotknutých právnych 
predpisov, z ktorých úrad vychádzal už pri konštatovaní porušení zákona pri ukončení 
kontroly v spoločnosti ZEKON a ktoré správny orgán použil ako východisko pre kvalifikáciu 
správnych deliktov vo výroku rozhodnutia. Následne správny orgán s použitím správnej 
úvahy rozvinul výklad príslušných ustanovení zákona, na základe ktorých dospel k záveru 
preukázaných porušení zákona č. 250/2012 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z.  

 
Vyjadrenia spoločnosti ZEKON predložené k predmetným porušeniam v rámci 

výkonu kontroly, ako aj vysporiadanie sa s nimi správnym orgánom sú takisto súčasťou 
odôvodnenia rozhodnutia. Správny orgán na argumenty spoločnosti ZEKON uvedené  
vo vyjadreniach v priebehu kontroly reagoval v tomto rozhodnutí, a preto postupoval v súlade 
s ustanovením § 47 ods. 3 správneho poriadku. Správny orgán po preskúmaní všetkých 
argumentov spoločnosti ZEKON zotrváva na zistených správnych deliktoch a zotrváva na 
svojich zdôvodneniach uvedených v tomto rozhodnutí. Kontrola vykonaná v spoločnosti 
ZEKON 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 ZEKON. Na základe logického 
a jazykového výkladu zákona úrad dospel k záveru, že spoločnosť ZEKON sa dopustila 
správnych deliktov uvedených vo výroku rozhodnutia, za ktorý je týmto rozhodnutím 
sankcionovaná. 
 
 Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci 
a dospel k záveru, že spoločnosť ZEKON viackrát porušila zákon č. 250/2012 Z. z. a zákon  
č. 251/2012 z. z. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti ZEKON podľa  
§ 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. v období od 
01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 a podľa § 91 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení 
zákona č. 162/2018 Z. z. v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 vo výške 2 500,- 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 závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia 
povinností podľa § 91 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. 
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Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť 
ZEKON 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 ZEKON jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Zhodnotil 
a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou ZEKON navrhnuté liberačné 
dôvody, respektíve poľahčujúce okolnosti. Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť 
vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť ZEKON v priebehu výkonu kontroly poskytla 
primeranú súčinnosť. Zároveň správny orgán prihliadol aj na priťažujúce okolnosti. Správny 
orgán ako priťažujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť ZEKON sa dopustila 
až šiestich správnych deliktov. 

 
Pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty správny orgán prihliadol  

aj na skutočnosť, že spoločnosť ZEKON sa nedopustila správneho deliktu opakovane  
do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. 
 

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 ZEKON 
vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatnými rozhodnutiami úradu, ktorá jej 
vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. Správny 
orgán ďalej prihliadol na skutočnosť, že v prípade správneho deliktu uvedeného v bode  
1. výroku tohto rozhodnutia cenová regulácia predstavuje dominantnú činnosť úradu, 
prostredníctvom ktorej úrad vytvára vhodné podmienky na vznik transparentného  
a nediskriminačného trhového prostredia a zároveň prijíma opatrenia, ktoré zaručujú 
odberateľom bezpečnú a spoľahlivú dodávku a s ňou súvisiace služby za spravodlivé ceny, 
pričom uvedené nemohlo byť konaním spoločnosti ZEKON zabezpečené, nakoľko 
spoločnosť ZEKON nemala úradom schválené cenové rozhodnutie.  

 
Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti ZEKON v súvislosti so spáchaním 

správnych deliktov podľa bodu 4. a 5. výroku tohto rozhodnutia prihliadol najmä  
na skutočnosť, že ide o administratívne pochybenia, pričom možné následky zistených 
porušení povinností vyhodnotil správny orgán ako menej závažné.  

 
Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti ZEKON v súvislosti so spáchaním 

správneho deliktu podľa bodu 6. výroku tohto rozhodnutia prihliadol najmä na skutočnosť,  
že k jeho spáchaniu došlo nesplnením povinnosti oznámenia začiatku vykonávania činnosti 
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. voči úradu za rok 2018.  

 
Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti ZEKON vyhodnotil dĺžku trvania 

zisteného protiprávneho stavu, ktorý v prípade správnych deliktov uvedených v bodoch  
1., 2., 3, 4. a 5. výroku tohto rozhodnutia trval od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. Ďalej  
v prípade správneho deliktu uvedeného v bode 6. výroku tohto rozhodnutia správny orgán 
zohľadnil, že úrad počas celého roka 2018 až do vykonania kontroly nemal vedomosť  
o vykonávaní predmetnej činnosti spoločnosťou ZEKON. 
 

Správny orgán uloženie pokuty vo výške 2 500,- eur za spáchané správne delikty, 
realizoval vo sfére voľného správneho uváženia (diskrečnej právomoci správneho orgánu). 
Správnou úvahou, resp. voľnou úvahou správny orgán vyjadril 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 
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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 § 91 ods. 4 zákona č. 251/2012 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 závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky 
zistených porušení povinností. 
 

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.  

 
Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a s prihliadnutím na poľahčujúce 

a priťažujúce okolnosti správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, vo výške  
2 500,- eur, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti 
ZEKON, 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 ZEKON do budúcna vyvarovala porušení zákonných povinností, a aby 
plnila svoju represívnu funkciu, teda musí byť citeľná v majetkovej sfére spoločnosti 
ZEKON, pretože má pôsobiť ako trest za spáchané správne delikty. Preventívna úloha postihu 
nespočíva iba v účinku proti spoločnosti ZEKON (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.  

 
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. 4322-2021-BA. 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 listom ev. č. 23582/2021/BA z 30. 09. 2021 oznámil spoločnosti 

ZEKON, 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 ZEKON 
sa v určenej lehote písomne vyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil 
podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 
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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: ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 23,  
071 01 Michalovce 


