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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0078/2021/P
Číslo spisu: 389-2021-BA

Bratislava 06. 04. 2021

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
v cenovom konaní z vlastného podnetu vo veci zmeny rozhodnutia zmeny rozhodnutia
č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy v znení listu úradu č. 44250/2016/BA zo
dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017, ktorým schválil
porovnateľné ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na obdobie od
1. januára 2017 do 31. decembra 2021
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. e),
§ 3 písm. e) a § 8 ods. 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.
tak, že pre regulovaný subjekt eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,
IČO 36 910 712 m e n í rozhodnutie č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy
v znení listu úradu č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia
č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017 s účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia do konca
5. regulačného obdobia takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode „4. Výška neutralizačného poplatku vrátane
metodiky výpočtu uplatňovanej ceny pre stanovenie denného poplatku za odchýlku“ sa
doterajší 1. bod nahrádza novým bodom 1., ktorý znie:
„1. Sadzba Neutralizačného poplatku na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do konca
5. regulačného obdobia je rovná 0,01 EUR/MWh pridelenej prepravnej kapacity určenej
podľa podmienok uplatňovania Neutralizačného poplatku v zmysle podmienok uplatnenia
neutralizačného poplatku.“

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy v znení
listu úradu č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo
dňa 17. 08. 2017 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť
rozhodnutia č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy v znení listu úradu
č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa
17. 08. 2017.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) 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 (ďalej len „zákon o regulácii“) podľa § 17 ods. 2 písm. d)
zákona o regulácii listom č. 1332/2021/BA zo dňa 21. 01. 2021 oznámil regulovanému
subjektu eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 36 910 712 (ďalej len
„regulovaný subjekt“), že začína z vlastného podnetu cenové konanie vo veci zmeny
rozhodnutia č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy v znení listu úradu
č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa
17. 08. 2017, ktorým schválil porovnateľné ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu
plynu na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021(ďalej len „rozhodnutie“).
Úrad vydal rozhodnutie podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii v spojení s § 2
písm. e), § 3 písm. e) a § 6, 7 a 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky
č. 206/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 223/2016“). Úrad v rozhodnutí okrem iného
v bode 4. schválil výšku Neutralizačného poplatku vrátane stanovenia metodiky výpočtu
uplatňovanej ceny pre stanovenie denného poplatku za odchýlku.
V súlade s článkom 46 bod 3 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014
z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných
sieťach (ďalej len „Nariadenie“) predkladá regulovaný subjekt každoročne úradu
Aktualizovanú správu o uplatnení predbežných opatrení (ďalej len Správa“).
Podľa Kapitoly VII Opatrenia týkajúce sa neutrality, článku 29 Zásady neutrality
bodu 1. Nariadenia prevádzkovateľ prepravnej siete uhrádzaním a prijímaním denných
poplatkov za odchýlku, vnútrodenných poplatkov, poplatkov za vyvažovacie opatrenia
alebo iných poplatkov v súvislosti s vyvažovaním nič nezískava ani nič nestráca, tak ako
pri všetkých činnostiach, ktoré vykonáva v rámci plnenia povinností stanovených v tomto
Nariadení.
V súlade s § 8 ods. 12 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. neutralizačný poplatok (ďalej len
„NP“) pre každý rok regulačného obdobia vyjadrený v eurách na energetickú jednotku
pridelenej prepravnej kapacity sa určí ako rozdiel medzi príjmami prevádzkovateľa
prepravnej siete a nákladmi na vykonávanie vyvažovacej činnosti a upravuje sa podľa
skutočného stavu neutralizačného účtu v roku t-2.
Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad z vlastného podnetu zmení
rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa
vychádzalo pri určení ceny.
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Úrad po preštudovaní Správy predloženej úradu v roku 2020 zistil, že výnosy
z vyvažovania prepravnej siete prevyšujú náklady z vyvažovania prepravnej siete
regulovaného subjektu.
Vyššie uvedené je dôvodom na zmenu rozhodnutia, pretože došlo podľa § 17
ods. 2 písm. d) zákona o regulácii k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých
sa vychádzalo pri určení výšky NP na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021,
ktorý je súčasťou predmetného rozhodnutia.
V oznámení úrad vyzval regulovaný subjekt predložiť do 10 dní od doručenia
oznámenia informáciu o stave Vyvažovacieho účtu k 31. 12. 2020, návrh výšky NP na
zvyšok 5. regulačného obdobia vrátane podkladovej dokumentácie podľa prílohy č. 3
k návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na regulačné obdobie
2017 – 2021 zo dňa 05. 09. 2016 a postupu jeho výpočtu.
Cenové konanie začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii
doručením oznámenia o začatí cenového konania z podnetu úradu (ďalej len
„oznámenie“).
Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo o zrušení
rozhodnutia sa použijú stanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane.
Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona o regulácii je účastníkom cenového konania aj
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“), ak ide o cenové konanie podľa
§ 11 ods. 2 písm. c) zákona o regulácii.
O začatí cenového konania z podnetu úradu bolo ministerstvo upovedomené listom
č. 1333/2021/BA zo dňa 21. 01. 2021.
Regulovaný subjekt listom č. 471/2021 zo dňa 28. 01. 2021, ktorý bol doručený
úradu dňa 29. 01. 2021 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 2231/2021/BA požiadal
úrad o predĺženie lehoty na predloženie vyššie uvedených informácií a podkladov do
28. 02. 2021, a to z dôvodu rozsiahlosti príprav požadovaných podkladov. Úrad vyhovel
regulovanému subjektu len čiastočne a predĺžil lehotu na predloženie údajov do 16. 02. 2021.
Dňa 12. 02. 2021 bola úradu doručená žiadosť regulovaného subjektu č. 711/2021
zo dňa 10. 02. 2021 o prerušenie konania v súlade s § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“). Žiadosť bola zaevidovaná pod podacím číslom úradu 3842/2021/BA. Úrad
posúdil dôvody uvedené v žiadosti a vyhodnotil ich ako dôležité.
Dňa 12. 02. 2021 bola úradu doručená žiadosť ministerstva č. 17053/2021-4130-22799
zo dňa 11. 02. 2021 o prerušenie konania. Žiadosť bola zaevidovaná pod podacím číslom
úradu 3843/2021/BA. Dôvody uvedené v žiadosti boli zhodné s dôvodmi uvedenými
v žiadosti regulovaného subjektu.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 2 správneho poriadku správny orgán konanie môže
tiež prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov zhodne navrhnú
účastníci konania.
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Úrad vyhovel účastníkom konania čiastočne a prerušil konanie rozhodnutím
č. 0001/2021/P-PK zo dňa 15. 02. 2021 na dobu 20 dní.
Regulovaný subjekt listom č. 1085/2021 zo dňa 08. 03. 2021 (ďalej len „odpoveď
č. 1“), ktorý bol doručený úradu dňa 08. 03. 2021 a zaevidovaný pod podacím číslo úradu
7049/2021/BA predložil úradu požadované podklady a informácie.
Po preštudovaní podkladov a informácií v odpovedi č. 1 úrad zistil, že regulovaný
subjekt navrhol novú metodiku postupu výpočtu NP, ktorú rozdelil
i)
na metodiku výpočtu NP s platnosťou od začiatku nového regulačného obdobia a
ii)
na metodiku výpočtu NP počas aktuálneho regulačného obdobia.
Úrad skonštatoval, že predložená metodika výpočtu NP ako aj samotný výpočet NP
na rok 2021 nie je predložený v súlade s § 8 ods. 12 vyhlášky č. 223/2016 a preto listom
č. 7355/2021/BA zo dňa 11. 03. 2021 vyzval regulovaný subjekt aby v lehote 10 dní od
doručenia listu predložil nové podklady ako aj samotný výpočet NP tak, aby boli v súlade
s § 8 ods. 12 vyhlášky č. 223/2016 a tak, aby bola možná úprava NP podľa skutočného
stavu neutralizačného účtu v roku t-2 počas aktuálneho 5. regulačného obdobia.
Dňa 19. 03. 2021 bol úradu doručený list regulovaného subjektu č. 1263/2021 zo
dňa 19. 03. 2021 vo veci žiadosti o posunutie termínu na predloženie požadovaných
podkladov. List bol zaevidovaný pod podacím číslom úradu 8084/2021/BA.
Úrad posúdil dôvody regulovaného subjektu uvedené v žiadosti a vyhovel jeho
žiadosti a predĺžil lehotu na predloženie požadovaných podkladov do 25. 03. 2021.
Regulovaný subjekt listom č. 1326/2021 zo dňa 24. 03. 2021 (ďalej len „odpoveď
č. 2“), ktorý bol doručený úradu dňa 25. 03. 2021 a zaevidovaný pod podacím číslom
úradu 8496/2021/BA predložil požadované podklady.
Úrad preskúmal predložené údaje v odpovedi č. 2 a zistil že sú predložené v súlade
s § 8 ods. 12 vyhlášky č. 223/2016. Zároveň úrad preskúmal všetky predložené údaje
regulovaným subjektom doručené počas cenového konania z podnetu úradu. Po zvážení
predložených argumentov a údajov a aj s prihliadnutím na údaje, ktoré získal zo
Správy určil novú výšku sadzby NP, ktorá sa bude aplikovať na prepravnú kapacitu
pridelenú od nasledujúceho dňa po dni, keď nadobudne účinnosť toto rozhodnutie.
Úrad listom č. 8528/2021/BA zo dňa 25. 03. 2021 oznámil regulovanému
subjektu, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania je oprávnený
pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia
a navrhovať jeho doplnenie (ďalej len „výzva“), a to do piatich dní odo dňa doručenia
tohto listu. Úrad vo výzve oznámil regulovanému subjektu, že pri vydaní rozhodnutia bude
vychádzať z
a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3661-2016-BA
k rozhodnutiu č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 vrátane jeho opravy oznámenej
regulovanému subjektu listom č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016,
b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 7350-2017-BA
k rozhodnutiu č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017,
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c)

podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 1571-2021-BA (pôvodné
číslo 5280-2020-BA),
d) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 389-2021-BA.
Úrad zároveň vo výzve oznámil regulovanému subjektu, že navrhuje určiť sadzbu
NP vo výške 0,01 euro/MWh na prepravnú kapacitu pridelenú od nasledujúceho dňa po
dni, keď nadobudne účinnosť toto rozhodnutie a poučil ho, že ak sa v určenej lehote
nevyjadrí, bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a rozhodne vo
veci.
Úrad listom č. 8532/2021/BA zo dňa 25. 03. 2021 oznámil ministerstvu, že podľa
§ 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania je oprávnený pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia a navrhovať jeho
doplnenie, a to do piatich dní odo dňa doručenia tohto listu. Úrad zároveň ministerstvo
poučil, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia
nemá pripomienky a rozhodne vo veci.
Regulovaný subjekt sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v určenej lehote
nevyjadril.
Ministerstvo v liste č. 17053/2021-4130-88253 zo dňa 30. 03. 2021, ktorý bol
doručený úradu dňa 30. 03. 2021 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 8996/2021/BA
vo veci odpovedi na výzvu úradu vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia
uviedlo, že na základe predložených podkladov nebude k týmto podkladom vznášať
pripomienky.
Podľa § 14 ods. 11 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii súčasťou odôvodnenia
cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.
Očakávaný vplyv zmeny výšky sadzby neutralizačného poplatku na užívateľov
prepravnej siete v ročných nákladoch v členení na užívateľov, ktorí vykonávajú tzv.
medzinárodnú prepravu, t.j. bez dodania plynu odberateľov na území Slovenskej republiky
(tranzitujúci užívatelia siete) a užívateľov siete, ktorí prepravia plyn na domáci bod
prepravnej siete (netranzitujúci užívatelia siete) podľa ročného množstva prepraveného
plynu je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Objednaná
Množstvo
Pôvodný Nový
Pôvodná
Nová
prepravná
prepraveného
ročný
ročný
Užívateľ siete
sadzba
sadzba
kapacita (MWh plynu za rok
náklad náklad
(€/MWh) (€/MWh)
/deň/rok)
(v MWh)
v€
v€

Úspora
v€

Tranzitujúci

10 400

3 796 000

0,02

0,01 151 840

75 920

75 920

netranzitujúci

10 400

3 796 000

0,02

0,01

37 960

37 960

75 920

Podľa Nariadenia neutralizačný poplatok sa neuplatňuje na domácom vstupno/výstupnom
bode prepravnej siete.
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Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne
a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.
Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Úrad po vyhodnotení všetkých podkladov na rozhodnutie dospel k záveru, že tieto
sú v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 8 ods. 12
vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá
odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Andrej Juris
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
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