
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0008/2021/E-ZK Bratislava 06. 07. 2021 

Číslo spisu: 2613-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 

písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z.  z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18. 12. 2021, ktorým úrad určil  na obdobie  

od 01. 01. 2021 do konca 5. regulačného obdobia tarifu za prevádzkovanie systému v časti 

korekcie neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej  

z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom  

a príplatkom za rok 2019 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

v znení neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že cenové konanie  vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18. 12. 2021, ktorým úrad určil  na obdobie  

od 01. 01. 2021 do konca 5. regulačného obdobia tarifu za prevádzkovanie systému  

v časti korekcie neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej  

z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom  

a príplatkom za rok 2019 pre regulovaný subjekt Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 z a s t a v u j e, pretože nie sú dôvody  

na zmenu rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 21. 05. 2021 

doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 14653/2021/BA návrh na zmenu 

rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18. 12. 2020 na obdobie od 01. 06. 2021 do 31. 12. 2021 

vo veci rozhodnutia o tarife za prevádzkovanie systému v časti korekcie neuhradených 

nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie  

a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2019  

pre regulovaný subjekt Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  

IČO 36 361 518 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom začalo konanie o cenovej 

regulácii (ďalej len „cenové konanie“). 

 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia je podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. 

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

o regulácii“) výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení 

ceny. 
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Úrad rozhodnutím č. 0105/2021/E zo dňa 18. 12. 2020 cez koeficient zahrnutia 

neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom kzprds2019 

určil pre regulovaný subjekt korekciu neuhradených nákladov pre rok 2021 KprdsZSD
2021  

vo výške ..... eura, čo predstavuje .....% z celkovej sumy neuhradených nákladov 

vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 

účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2019.  

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

spisu č. 2613-2021-BA. 

 

Úrad vyzval regulovaný subjekt listom č. 17878/2021/BA zo dňa 16. 06. 2021  

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

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na vyjadrenie k podkladom pred 

vydaním rozhodnutia a preukázanie obchodného tajomstva, a to v lehote sedem dní odo dňa 

doručenia výzvy. 

 

Regulovaný subjekt prostredníctvom elektronickej pošty zaevidovanej pod  

podacím číslom úradu 18062/2021/BA zo dňa 17. 06. 2021 požiadal úrad o nazretie  

do administratívneho spisu č. 2613-2021-BA v predmetnej veci, a zároveň o zabezpečenie 

kópie žurnalizovaného spisu. Úrad prostredníctvom elektronickej pošty č. 18064/2021/BA  

zo dňa 17. 06. 2021 oznámil regulovanému subjektu termín na nazretie do predmetného spisu 

na 18. 06. 2021 o 10:00 hod.   

 

Účastník konania v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku nazrel dňa 18. 06. 2021 

do spisu č. 2613-2021-BA, oboznámil sa s jeho obsahom a prevzal kópiu žurnalizovaného 

spisu.  
 

Regulovaný subjekt sa k  predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred 

vydaním rozhodnutia vyjadril listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

18334/2021/BA zo dňa 23. 06. 2021, v ktorom poukazuje na neustále rastúci prebytok ako  

za skutočne uzatvorené obdobie, tak aj celoročný predpoklad prebytku v systéme podpory.  

Regulovaný subjekt vo svojom vyjadrení tiež uvádza, že celý systém je zdokladovateľne 

a preukázateľne nastavený prebytkovo, a umožňujúci bez akýchkoľvek pochybností zmeniť 

úradu arbitrárne rozhodnutie č. 0105/2021/E v prospech regulovaného subjektu.  
 

Regulovaný subjekt ďalej uvádza, že úrad v spise č. 2613-2021-BA vôbec 

nekvalifikoval primeranosť predmetnej ceny a ani to, ako súvisí s návrhom regulovaného 

subjektu na zmenu cenového rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18.12.2020. Ďalej dodáva, 

že úrad tiež nekonkretizuje, v čom by spočíval rozpor návrhu na zmenu rozhodnutia  

č. 0105/2021/E s účelom regulácie podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii, aký by to  malo vplyv 

na dostupnosť tovarov, na cenu alebo kvalitu niektorého z tovarov a už vôbec neuvádza, aký 

konkrétny negatívny vplyv by mala zmena rozhodnutia na ktorýkoľvek z uvedených 

parametrov. 

Regulovaný subjekt na záver svojho vyjadrenia konštatuje, že je naplnený zákonný 

dôvod na zmenu cenového rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18.12.2020 a zároveň žiada 

úrad, aby v súlade so správnym poriadkom v tomto konaní riadne zistil skutkový stav 

potrebný pre vydanie rozhodnutia, a pri svojom rozhodnutí vychádzal z podkladov platných 

v čase vydania rozhodnutia, t.j. zohľadnil pri vydaní rozhodnutia stále nepopierateľne 

narastajúci prebytok v systéme. 
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Úrad v súlade so zásadami zákonnosti a materiálnej pravdy preskúmal a vyhodnotil 

vyjadrenie regulovaného subjektu.  

Úrad má za to, že pri zmene rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18. 12. 2020 

v priebehu roka 2021 je potrebné zohľadniť aktuálne ekonomické parametre, avšak v čase, 

kedy bude možné kvalifikovane vyhodnotiť podstatnú časť roka 2021 a zároveň tiež 

presnejšie predikovať zvyšné obdobie do konca roka 2021 tak, aby bola zabezpečená stabilita 

a rovnováha medzi účastníkmi trhu s elektrinou.  

Vzhľadom na dynamický vývoj dôležitých parametrov na trhu s elektrinou v priebehu 

roka 2021, ktorými sú cena elektriny na dennom trhu a koncová spotreba elektriny,  

nie je možné podľa aktuálneho stavu relevantne a objektívne posúdiť celkový stav na trhu 

s elektrinou v roku 2021 v nadväznosti na preukázanie výraznej zmeny ekonomických 

parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny, a preto úrad uvádza, že v čase 

rozhodovania v cenovom konaní (máj až jún 2021) nie je naplnený zákonný dôvod na zmenu 

rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18. 12. 2020 spočívajúci vo výraznej zmene 

ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

Tarifa za prevádzkovanie systému tvorí podstatnú časť koncovej ceny elektriny pre 

odberateľov elektriny, a to pre odberateľov elektriny v domácnosti ako aj pre podnikateľský 

sektor (v priemere 20 %), preto je povinnosťou úradu zodpovedne rozhodnúť v tejto veci 

a eliminovať tým možný negatívny dopad na všetkých odberateľov elektriny.  

Úrad v cenovom konaní objektívne vyhodnocuje pozitíva vývoja cien na trhu 

s elektrinou, avšak vzhľadom na volatilitu tohto trhu tiež poukazuje na existenciu rizika 

spojeného s prerozdelením aktuálneho prebytku v systéme podpory, ktorý vznikol iba za 

krátke obdobie piatich mesiacov januára až mája roku 2021. Z pohľadu objektívneho 

posudzovania dôvodov na zmenu rozhodnutia a vývoja na trhu s elektrinou je nevyhnutné 

zohľadňovať a vyhodnocovať dlhšie obdobie roka 2021, pretože počas nasledujúceho 

obdobia môže dôjsť nielen k pozitívnej, ale aj k negatívnej  zmene ekonomických parametrov 

ovplyvňujúcich tvorbu tarify za prevádzkovanie systému, čo by následne negatívne 

ovplyvnilo koncovú cenu elektriny. Vývoj prebytku v systéme podpory počas mesiacov 

január až máj roka 2021 možno považovať skôr za výnimočný, vychádzajúc z dlhoročnej 

deficitnosti systému podpory uhrádzaného prostredníctvom tarify za prevádzkovanie 

systému, osobite v porovnaní s rokmi 2019 a 2020. 

Úrad v súlade s § 3 ods. 1 zákona o regulácii, ktorý ustanovuje účel regulácie, posúdil 

návrh na zmenu rozhodnutia a dospel k záveru, že je potrebné pri vydaní rozhodnutia o tarife 

za prevádzkovanie systému v časti korekcie neuhradených nákladov vynaložených  

na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2019 zohľadniť časové obdobie 

v takom rozsahu, kedy bude úrad môcť relevantne posúdiť skutkový stav veci a v danej veci 

prijať primerané rozhodnutie.  

 
Zároveň bude úrad naďalej sledovať a vyhodnocovať v priebehu roka 2021 určené 

ceny a parametre podľa aktuálneho vývoja na trhu s elektrinou na účely zmeny cenového 

rozhodnutia č. 0105/2021/E zo dňa 18. 12. 2020, a v prípade potvrdenia udržateľného 

a stabilného priaznivého vývoja na trhu s elektrinou úrad začne cenové konanie z vlastného 

podnetu v súlade s § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. 
 
 

Podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona o regulácii úrad rozhodnutím zastaví konanie,  

ak zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia.  
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Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27,  

a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá 

odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

Andrej Juris 

predseda 

v zastúpení Szabolcs Hodosy 

podpredseda 

Martin Horváth 

podpredseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 


