ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0334/2014/E
Číslo spisu: 6792-2014-BA

Bratislava 22. 10. 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1
písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach vo veci schválenia dodávateľa poslednej inštancie na dodávku
elektriny
schvaľuje
podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
od 1. novembra 2014 dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je

ZSE Energia, a.s.
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 677 281
pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO 36 361 518 vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené.
Dodávka poslednej inštancie do odberných miest pripojených do miestnej distribučnej
sústavy sa uskutoční, ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy poskytne dodávateľovi
poslednej inštancie potrebnú súčinnosť podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 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 vyhlášky č. 423/2013 Z. z. a zároveň má dodávateľ poslednej inštancie s príslušným
prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy uzatvorenú
a) rámcovú distribučnú zmluvu, ak ide o združenú dodávku elektriny, alebo
b) zmluvu, na základe ktorej bude prebiehať výmena dát, ak dodávka poslednej inštancie nie
je združenou dodávkou elektriny.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 03. 10. 2014
doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 26415/2013/BA žiadosť o prihlásenie
sa do výberu dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny (ďalej len „žiadosť“)
od regulovaného subjektu ZSE Energia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
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IČO 36 677 281. Týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci schválenia dodávateľa
poslednej inštancie a rozhodovania o jeho výbere.
Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
(ďalej len „zákon o regulácii“) sa konanie o vecnej regulácii začalo na návrh účastníka
konania.
Podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona o regulácii vecnou reguláciou je aj rozhodovanie
o výbere dodávateľa poslednej inštancie a jeho schválenie za dodávateľa poslednej inštancie.
Podľa § 10 písm. a) prvého bodu zákona o regulácii úrad určuje kritériá pre výber
dodávateľa poslednej inštancie (ďalej len „kritériá“), ktoré podľa § 10 písm. f) bodu 10
zákona o regulácii uverejňuje na svojom webovom sídle. Úrad kritériá uverejnil na svojom
webovom sídle dňa 26. 09. 2014.
Podľa bodu 1. kritérií má dodávateľ elektriny povolenie na podnikanie v energetike
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a vykonáva dodávku
elektriny pre viac ako 100 000 odberateľov. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. v žiadosti uviedla,
že podniká v elektroenergetike v rozsahu podnikania dodávka elektriny na základe povolenia
č. 2007E 0254 vydaného úradom s termínom začatia výkonu činnosti 01. 07. 2007, pričom
aktuálne je platná 5. zmena povolenia, ktorú úrad vydal rozhodnutím č. 0194/2011/E-PE dňa
29. 07. 2011 a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 08. 2011. Spoločnosť
ZSE Energia, a.s. zároveň v žiadosti čestne vyhlásila, že vykonáva dodávku elektriny pre viac
ako 100 000 odberateľov elektriny, počet odberných miest, ktorým dodáva elektrinu
k 01. 08. 2014 bol 959 721 odberných miest (z toho 856 352 domácností), počet odberateľov
elektriny, ktorým dodáva elektrinu k 01. 08. 2014 bol 770 855 odberateľov elektriny (z toho
732 312 domácností). Na preukázanie splnenia tohto kritéria spoločnosť ZSE Energia, a.s.
predložila aj výročnú správu spoločnosti za rok 2013.
Podľa bodu 2. kritérií nebola dodávateľovi elektriny v posledných dvoch rokoch
úradom uložená pokuta z dôvodu nedodržania cien a taríf určených alebo schválených
rozhodnutím úradu. Na preukázanie splnenia tohto kritéria spoločnosť ZSE Energia, a.s.
v žiadosti čestne vyhlásila, že jej nebola v predchádzajúcich dvoch rokoch uložená úradom
pokuta z dôvodu nedodržania cien a taríf určených alebo schválených rozhodnutím úradu.
Spoločnosť ZSE Energia, a.s. zároveň v žiadosti uviedla, že ani v prehľadoch zverejnených
úradom na svojom webovom sídle (sumár kontrolných zistení za rok 2014, za rok 2013
a za rok 2012; rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2014 a v roku 2013) nie je
uvedené, že úrad uložil spoločnosti ZSE Energia, a.s. pokutu z dôvodu nedodržania cien
a taríf určených alebo schválených rozhodnutím úradu.
Podľa bodu 3. kritérií dodávateľ elektriny dodržiava štandardy kvality dodávky
elektriny podľa § 22 ods. 2 písm. b ) zákona o regulácii, a to na úrovni stanovenej vyhláškou
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy
kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
Podľa bodu 4. kritérií má dodávateľ elektriny zabezpečený nákup elektriny najmenej
z dvoch zdrojov. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. v žiadosti čestne vyhlásila, že má zabezpečený
nákup elektriny najmenej z dvoch zdrojov. Zároveň v prílohe žiadosti predložila detailnejšie
čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria.
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Podľa bodu 5. kritérií dodávateľ elektriny nemá voči prevádzkovateľovi prenosovej
a distribučnej sústavy, alebo OKTE nedoplatky viac ako 30 dní po lehote splatnosti
k 30. 08. 2014. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. v žiadosti uviedla, že nemá žiadne finančné
záväzky voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou a ani voči prevádzkovateľom distribučných sústav, s ktorými má uzatvorené
rámcové distribučné zmluvy, viac ako 30 dní po lehote splatnosti k 30. 08. 2014. V prílohe
žiadosti spoločnosť predložila potvrdenia o týchto skutočnostiach.
Podľa bodu 6. kritérií dodávateľ elektriny nemá nedoplatky voči správcovi dane,
sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, alebo platí nedoplatky správcovi dane,
sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni v dohodnutých splátkach. Spoločnosť
ZSE Energia, a.s. vyhlásila, že nemá nedoplatky voči správcovi dane, sociálnej poisťovni
alebo zdravotnej poisťovni, čo preukázala potvrdeniami príslušných inštitúcií v prílohe
žiadosti.
Spoločnosť ZSE Energia, a.s. okrem preukázania naplnenia podmienok ustanovených
úradom v kritériách pre výber dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny
zverejnených na webovom sídle úradu poukázala na skutočnosť, že úspešne vykonávala
dodávku elektriny poslednej inštancie od 21. 11. 2012 pre odberateľov spoločnosti
Vaša energia s.r.o. (1288 odberných miest, z toho 480 domácností) a začala bez problémov
vykonávať dodávku elektriny poslednej inštancie od 12. 09. 2014 pre odberateľov spoločnosti
PB Power Trade, a.s. (215 odberných miest, z toho 33 domácností).
Podľa § 18 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike úrad rozhodne o výbere
dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami učenými podľa § 10 písm. a) prvého
bodu zákona o regulácii.
Úrad pri výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny prihliadol
na skutočnosť, že spoločnosť ZSE Energia, a.s. spĺňa všetky kritériá uverejnené úradom
na webovej stránke úradu, je stabilným subjektom na trhu s elektrinou, ktorý dlhší čas
vykonával činnosti dodávateľa poslednej inštancie.
ZSE Energia, a.s, ako dodávateľ elektriny je súčasťou vertikálne integrovaného
podniku tak, ako aj spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá zabezpečuje
distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia, ktorým je podľa ustanovenia § 2 písm. a)
tretieho bodu zákona o energetike územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ
distribučnej sústavy povinný zabezpečiť distribúciu elektriny.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. zabezpečuje distribúciu elektriny
na časti vymedzeného územia Slovenskej republiky na základe povolenia vydaného úradom
na túto činnosť, a preto úrad rozhodol o schválení za dodávateľa poslednej inštancie na tomto
území spoločnosť, ktorou je ZSE Energia, a.s.
Úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov vyzval regulovaný subjekt listom č. 26620/2014/BA
zo dňa 08. 10. 2014 na vyjadrenie sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním
rozhodnutia a súčasne mu oznámil, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to,
že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky.
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Dňa 21. 10. 2014 regulovaný subjekt listom doručeným prostredníctvom elektronickej
pošty navrhol doplniť výrok rozhodnutia v tom zmysle, že úrad ustanovuje dodávateľa
poslednej inštancie pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny
Západoslovenská distribučná, a. s. vrátane miestnych distribučných sústav.
Úrad s uvedeným návrhom súhlasil a zapracoval do rozhodnutia podrobnejšiu úpravu
zabezpečenia dodávky poslednej inštancie aj pre odberateľov elektriny, ktorých odberné
miesta sú pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je zároveň pripojená
do regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
Úrad konštatuje, že týmto sa zabezpečí účinnejšia ochrana odberateľa elektriny a efektívnejší
výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie pri dodávke elektriny.
Úrad po preskúmaní predloženej žiadosti a doložených príloh k žiadosti dospel
k záveru, že regulovaný subjekt splnil všetky podmienky výberu dodávateľa poslednej
inštancie na dodávku elektriny podľa zákona o regulácii a zákona o energetike a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Dodávateľ poslednej inštancie
začne vykonávať činnosť podľa tohto rozhodnutia od 1. novembra 2014.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
ZSE Energia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
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