
 

 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

Číslo: 0322/2022/E            Bratislava 29.11.2022 

Číslo spisu: 5428-2022-BA 

 

 

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“) Vám ako účastníkovi konania oznamuje, že začína 
cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii vo veci 
zmeny rozhodnutia č. 0002/2018/E zo dňa 14.11.2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E 
zo dňa 03.10.2018 v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03.12.2019 v znení rozhodnutia 
č. 0286/2020/E zo dňa 05.05.2020 v znení rozhodnutia č. 0296/2020/E zo dňa 21.09.2020 
v znení rozhodnutia č. 0100/2021/E zo dňa 10.12.2020 a v znení rozhodnutia č. 0313/2021/E 
zo dňa 15.11.2021 v znení rozhodnutia č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021, ktorým určil ceny 
za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny  

 

r o z h o d o l 

 

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 19 a § 22 vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 

a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších 
predpisov z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 

m e n í rozhodnutie č. 0002/2018/E zo dňa 14.11.2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E 

zo dňa 03.10.2018 v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03.12.2019 v znení rozhodnutia 
č. 0286/2020/E zo dňa 05.05.2020 v znení rozhodnutia č. 0296/2020/E zo dňa 21.09.2020 
v znení rozhodnutia č. 0100/2021/E zo dňa 10.12.2020 a v znení rozhodnutia č. 0313/2021/E 
zo dňa 15.11.2021 v znení rozhodnutia č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021, ktorým určil ceny 
za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny 
na obdobie od 1. decembra 2022 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022) takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 1) nahrádza týmto znením: 

„1) Maximálna cena za poskytovanie jednotlivých druhov podporných služieb je 

88,66 €/MW/h za primárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke „FCR±“ 
v rozsahu ± 28 MW), výhradne pre účely denného nákupu podporných služieb, 

104,00 €/MW/h za kladnú sekundárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 

„aFRR+“, v priemernom rozsahu 110 MW), výhradne pre účely denného nákupu 
podporných služieb, 
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20,85 €/MW/h za zápornú sekundárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 

„aFRR-“, v pracovné a sviatočné dni v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. v rozsahu 130 MW, 

inak v rozsahu 110 MW), výhradne pre účely denného nákupu podporných služieb, 

13,74 €/MW/h za kladnú 3 min. terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 

„TRV3MIN+“, v  rozsahu 355 MW), 

9,85 €/MW/h za zápornú 3 min. terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 

„TRV3MIN-“, v  rozsahu 235 MW), 

9,22 €/MW/h za kladnú terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 

„mFRR+ v priemernom rozsahu 280 MW), 

7,12 €/MW/h za zápornú terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 

„mFRR- v priemernom rozsahu 288 MW), 

pričom úradom schválené celkové plánované maximálne ekonomicky oprávnené náklady 
na rok 2022 na nákup všetkých druhov podporných služieb PPSt od poskytovateľov 
podporných služieb v objeme 150 216 468 eur nesmú byť regulovaným subjektom za rok 
2022 prekročené.“  

Ceny a parametre uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty. 

Ostatné údaje a hodnoty uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0002/2018/E zo dňa 
14.11.2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E zo dňa 03.10.2018 v znení rozhodnutia 
č. 0075/2020/E zo dňa 03.12.2019 v znení rozhodnutia č. 0286/2020/E zo dňa 05.05.2020 
v znení rozhodnutia č. 0296/2020/E zo dňa 21.09.2020 v znení rozhodnutia č. 0100/2021/E 
zo dňa 10.12.2020 a v znení rozhodnutia č. 0313/2021/E zo dňa 15.11.2021 v znení rozhodnutia 
č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú 
súčasť rozhodnutia č. 0002/2018/E zo dňa 14.11.2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E 

zo dňa 03.10.2018 v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03.12.2019 v znení rozhodnutia 
č. 0286/2020/E zo dňa 05.05.2020 v znení rozhodnutia č. 0296/2020/E zo dňa 21.09.2020 
v znení rozhodnutia č. 0100/2021/E zo dňa 10.12.2020 a v znení rozhodnutia č. 0313/2021/E 
zo dňa 15.11.2021 v znení rozhodnutia č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021. 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím 
č. 0002/2018/E zo dňa 14.11.2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E zo dňa 03.10.2018 

v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03.12.2019 v znení rozhodnutia č. 0286/2020/E 
zo dňa 05.05.2020 v znení rozhodnutia č. 0296/2020/E zo dňa 21.09.2020 v znení rozhodnutia 
č. 0100/2021/E zo dňa 10.12.2020 a v znení rozhodnutia č. 0313/2021/E zo dňa 15.11.2021 

a v znení rozhodnutia č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021, ktorým určil ceny za poskytovanie 
podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny na obdobie 

od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022) pre  regulovaný 
subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 

IČO 35 829 141 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

Dňa 16.11.2022 úrad listom č. 35161/2020/BA oznámil regulovanému subjektu, že 

začína cenové konanie z vlastného podnetu 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“) 
vo veci zmeny rozhodnutia č. 0002/2018/E zo dňa 14.11.2017 v znení rozhodnutia 
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č. 0001/2019/E zo dňa 03.10.2018 v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03.12.2019 

v znení rozhodnutia č. 0286/2020/E zo dňa 05.05.2020 v znení rozhodnutia č. 0296/2020/E 

zo dňa 21.09.2020 v znení rozhodnutia č. 0100/2021/E zo dňa 10.12.2020 a v znení rozhodnutia 
č. 0313/2021/E zo dňa 15.11.2021 a v znení rozhodnutia č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021. 

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je v zmysle § 17 ods. 2 písm. d) 
zákona o regulácii výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení 
cien za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny 
na rok 2022.  

Aktuálne ceny na európskych trhoch s elektrinou, či už forwardových alebo spotových, 
sú významne vyššie ako maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov podporných 

služieb, v dôsledku čoho dochádza k rušeniu skôr uzatvorených platných kontraktov na dodávku 

podporných služieb zo strany poskytovateľov podporných služieb, a to aj za cenu uplatnenia si 

sankcií prevádzkovateľa prenosovej sústavy voči poskytovateľom podporných služieb, ako aj 

ukončovanie prevádzky významných spotrebiteľov elektriny. Horeuvedené má vplyv na zaistenie 
dostatočného množstva podporných služieb, ako aj na dimenzovanie jednotlivých druhov 
podporných služieb. 

Úrad pri rozhodovaní zobral na vedomie všetky vyplývajúce súvislosti, aby regulovaný 
subjekt plnil  povinnosti vyplývajúce z národnej a európskej legislatívy, kde na základe zákona 
§ 28 ods. 2 písm. a) a j) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) je okrem iného regulovaný subjekt povinný 
zabezpečiť nákup podporných služieb potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových 
služieb pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti 
sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov a zabezpečiť 
dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok 

a na základe článku 18 a 19 Nariadenia komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa 
stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len 
„SO GL“) je regulovaný subjekt povinný pri prevádzke v reálnom čase stanoviť stav svojej 
prenosovej sústavy, v súlade s klasifikáciou stavu sústavy. 

Úrad v cenovom konaní vychádza z 

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 8294-2017-BA, k rozhodnutiu 

č. 0002/2018/E zo dňa 14.11.2017, 

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3527-2018-BA, k rozhodnutiu 

č. 0001/2019/E zo dňa 03.10.2018, 
c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3601-2019-BA, k rozhodnutiu 

č. 0075/2020/E zo dňa 03.12.2019, 
d) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4043-2020-BA, k rozhodnutiu 

č. 0286/2020/E zo dňa 05.05.2020, 
e) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5272-2020-BA, k rozhodnutiu 

č. 0296/2020/E zo dňa 21.09.2020, 
f) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 6045-2020-BA, k rozhodnutiu 

č. 0100/2021/E zo dňa 10.12.2020, 
g) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5588-2021-BA, k rozhodnutiu 

č. 0313/2021/E zo dňa 15.11.2021, 
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h) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 6668-2021-BA, k rozhodnutiu 

č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021, 

i) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5428-2022-BA 

j) informácií známych mu z jeho úradnej činnosti. 

Vplyv zmeny maximálnej ceny za poskytovanie jednotlivých druhov podporných 
služieb v roku 2022 na odberateľov elektriny je podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom 
vyhodnotený takto: 

Celkové plánované maximálne ekonomicky oprávnené náklady na rok 2022 na nákup 
všetkých druhov podporných služieb od poskytovateľov podporných služieb stanovené úradom 
vo výške 150 216 468 eur sú priamo závislé od maximálnej ceny za poskytovanie jednotlivých 

druhov podporných služieb ustanovených v bode 1) výrokovej časti rozhodnutia, avšak týmto 
rozhodnutím sa celkové plánované maximálne ekonomicky oprávnené náklady na rok 2022 

na nákup všetkých druhov podporných služieb od poskytovateľov podporných služieb 

stanovených úradom vo výške 150 216 468 eur nemenia. 

Regulovaný subjekt listom č. PS/2022/014562 doručeným úradu dňa 27.10.2022 žiadal 
úrad o zmenu rozhodnutia č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021, v ktorom uviedol relevantné 
podklady, čím svoju žiadosť náležite odôvodnil, a takisto upovedomil úrad o prípadných 
konzekvenciách. 

Úrad vníma dôležitosť problematiky zaistenia dostatočného objemu podporných služieb 
za účelom zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, a preto pri rozhodovaní zohľadnil 
informácie uvedené v liste regulovaného subjektu č. PS/2022/014562 doručeného úradu dňa 
27.10.2022, a zároveň má za to, aby obstarávanie jednotlivých druhov podporných služieb 
prebiehalo hospodárne a efektívne, výhradne za účelom naplnenia požadovaných objemov 
jednotlivých druhov podporných služieb stanovených na jednotlivých úrovniach prípravy 
prevádzky elektrizačnej sústavy. 

Úrad dňa 18.11.2022 listom č. 35236/2022/BA vyzval regulovaný subjekt podľa § 33 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote piatich dní 
odo dňa doručenia výzvy. 

Regulovaný subjekt sa listom č. PS/2022/016496 doručeným úradu prostredníctvom 
ústredného portálu verejnej správy dňa 24.11.2022 a zaevidovaným pod podacím číslom 
36163/2022/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním 
rozhodnutia. 

Vyjadrenie regulovaného subjektu: ”SEPS navrhuje, aby bola z návrhu znenia bodu 1) 
pre služby FCR±, aFRR+ a aFRR- odstránená limitácia pre obstarávaný objem v rámci denných 
výberových konaní. Pri súčasných cenách sa SEPS nedarí zabezpečiť nie len chýbajúci dopyt 
do konca roku 2022, ale dochádza aj k znižovaniu disponibility už nakúpeného objemu 
podporných služieb z technických a finančných dôvodov, ale aj kvôli ukončovaniu prevádzky 
významných poskytovateľov podporných služieb. Objem dokupu v rámci denných výberových 
konaní tak nie je pevne daný, ale sa v čase môže meniť.“. 

Úrad danej požiadavke regulovaného subjektu v plnom rozsahu vyhovel. 
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Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo 
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické 
parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien 
od 01.12.2022 do konca 5. regulačného obdobia (do 31. decembra 2022). Podľa čl. I Dodatku 

č. 1 k Regulačnej politike sa 5. regulačným obdobím rozumie obdobie od 1. januára 2017 
do 31. decembra 2021 s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. decembra 2022. 

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade 
so zákonom o regulácii, a § 2 písm. g) a § 3 písm. g) a § 19 a § 22 vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 

a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení 
neskorších predpisov, 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, 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 

Martin Horváth  
podpredseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


