
 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0331/2022/E                                                      Bratislava 29. 12. 2022 

Číslo spisu: 7332-2022-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 v konaní 

o cenovej regulácii vo veci určenia korekcie nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát   

 
r o z h o d o l 

 
podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 12 a 18 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  určuje na obdobie 

od  1.  januára  2021 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022) tarifu za 

prevádzkovanie systému v časti korekcie nákladov vynaložených na obstaranie elektriny na 

krytie strát pri distribúcii elektriny za rok 2021 a časti roka 2022 s účinnosťou od 31. decembra 

2022 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022)    

 

1. tarifu za prevádzkovanie systému TPSps2021
SEPS vo výške -804 348,59 eur, to znamená, 

že -804 348,59 eur bude Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. fakturovať 

organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48,  

821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 za 1 MWh koncovej spotreby elektriny v priebehu 

dňa 31. 12. 2022. Tarifa TPSps2021
SEPS  sa uplatní na 1 MWh koncovej spotreby elektriny 

v priebehu dňa 31. 12. 2022 najviac však za rok 2021 do výšky -804 348,59 eur. 

 

2. Korekciu nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát spoločnosti Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a. s. za rok 2021 do tarify za prevádzkovanie systému 

(parameter TPSps2021
SEPS) vo výške -804 348,59 eur.   

 

3. Tarifu za prevádzkovanie systému TPSps2022
SEPS vo výške 751 419,44 eur, to znamená, 

že 751 419,44 eur bude Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. fakturovať 

organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48,  

821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 za 1 MWh koncovej spotreby elektriny v priebehu 

dňa 31. 12. 2022. Tarifa TPSps2022
SEPS  sa uplatní na 1 MWh koncovej spotreby elektriny 

v priebehu dňa 31. 12. 2022 najviac však za rok 2022 do výšky 751 419,44 eur.   
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4. Korekciu nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát spoločnosti Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a. s., za rok 2022 do tarify za prevádzkovanie systému 

(parameter TPSps2022
SEPS) vo výške 751 419,44 eur. 

 

Všetky uvedené tarify a hodnoty sú bez dane z pridanej hodnoty.  

 

Odôvodnenie: 

 
Úrad dňa 15. 12. 2022 listom č. 38689/2022/BA oznámil regulovanému subjektu 

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

IČO 35 829 141  (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína konanie o cenovej regulácii (ďalej 

len „cenové konanie“)  z vlastného podnetu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci 

korekcie nákladov vynaložených na obstaranie elektriny na krytie strát pri prenose elektriny za 

rok 2021 a časť roka 2022  (ďalej len „cenové rozhodnutie“).   

 

Dôvodom na začatie cenového konania bola skutočnosť, že zákonom č. 256/2022 Z. z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 30. 07. 2022 bola zmenená definícia tarify za prevádzkovanie systému 

v § 2 písm. o) zákona o regulácii v znení zákona č. 85/2022 Z. z.  

 

Podľa § 2 písm. o) zákona o regulácii na účely tohto zákona sa rozumie tarifou za 

prevádzkovanie systému pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na 

technickú jednotku, ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny  

z obnoviteľných zdrojov energie, na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, 

na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na systémové služby, na činnosti organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou vrátane korekcie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory 

výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou  

a korekcie nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

a prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav; tarifa za prevádzkovanie systému sa 

uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny.  

 

Na základe uvedeného má regulovaný subjekt ako prevádzkovateľ sústavy nárok na 

úhradu korekcie nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát za obdobie kalendárneho roka 

2021 a za obdobie od 01. 01. 2022 do 01. 09. 2022 prostredníctvom tarify za prevádzkovanie 

systému.  

Úrad listom č. 38764/2022/BA zo dňa 15. 12. 2022 požiadal v súlade so zásadou 

súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) o zaslanie výšky nákladov vynaložených na obstaranie elektriny na 

krytie strát pri distribúcii elektriny za rok 2021 a časti za rok 2022 za obdobie od 01. 01. 2022 

do 01. 09. 2022 v súlade s § 28 ods. 3 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a to v lehote piatich dní odo 

dňa doručenia tejto výzvy. Úrad uvádza, že náklady na obstaranie elektriny na krytie strát za 

rok 2021 zohľadnil regulovanému subjektu v plnej výške -804 348,59 eur, teda v rozsahu  

100 %. Ďalej úrad na základe zaslaných údajov za obdobie od 01. 01. 2022 do 01. 09. 2022 

a poskytnutých informácii o prebytku v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET 

od spoločnosti OKTE, a.s. zohľadnil regulovanému subjektu v rozsahu 50,05 % nákladov 

vynaložených na obstaranie elektriny na krytie strát pri distribúcii elektriny za časť roka 2022, 

ktoré následne premietol do tarify TPSps2022
SEPS. Zvyšnú časť neuhradených nákladov 
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týkajúcich sa nákladov vynaložených na obstaranie elektriny na krytie strát pri distribúcii 

elektriny za obdobie od 01. 01. 2022 do 01. 09. 2022, t. j. 49,95 %, ako aj zvyšnú časť nákladov 

vynaložených na obstaranie elektriny na krytie strát pri prenose elektriny do konca roka 2022, 

úrad zohľadní cez systém TPS2023 len v prípade dostatočného prebytku v systéme podpory 

výroby elektriny z OZE a VÚKVET, inak formou korekcie v cenovom rozhodnutí v roku 2024.  

Regulovaný subjekt zaslal požadované údaje listom prostredníctvom ústredného portálu 

verejnej správy zo dňa 21. 12. 2022 a zaevidovaným pod podacím číslom 39747/2022/BA. 

Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona o regulácii, správneho poriadku  

a vyhlášky č. 18/2017 Z. z.  

Vyhláška č. 18/2017 Z. z. vydaná podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) až n) zákona 

o regulácii  a § 19 ods. 2 písm. c), d), i) a j) zákona o podpore ustanovuje pre prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy vzorec pre stanovenie korekcie nákladov na obstaranie elektriny na krytie 

strát prevádzkovateľa prenosovej sústavy za roky 2021 a 2022. V § 21 ods. 2 písm. d) vyhlášky 

č. 18/2017 Z. z. je ustanovený parameter FPSt ako „faktor strát pri prenose elektriny v eurách 

na jednotku množstva elektriny na rok t“.  

Na základe vyššie uvedeného ustanovenia v zákone o regulácii a vo vyhláške  

č. 18/2017 Z. z. úrad zohľadňuje korekciu nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát 

regulovaného subjektu za rok 2021 a časť za rok 2022 (01. 01. 2022 – 01. 09. 2022) do tarify 

za prevádzkovanie systému pre regulovaný subjekt (parameter TPSpst
SEPS). 

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

spisu č. 7332-2022-BA. 

 

Úrad vyzval regulovaný subjekt listom č. 39890/2022/BA zo dňa 22. 12. 2022  

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 to v lehote piatich dní odo dňa doručenia výzvy. 

 

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

vydaním rozhodnutia vyjadril listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 40172/2022/BA  

zo dňa 23. 12. 2022, v ktorom uviedol, že podklady pred vydaním rozhodnutia berie na 

vedomie.  

Tarifa TPSps2021
SEPS  a TPSps2022

SEPS sa uplatní na 1 MWh koncovej spotreby elektriny 

v priebehu dňa 31. 12. 2022 za rok 2021 najviac do výšky -804 348,59 eur a za rok 2022 najviac 

do výšky 751 419,44 eur.   

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien od  

31. decembra 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 vrátane jeho doplnenia dospel k záveru, 

že rozhodnutie je v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. h), § 3 písm. h) a § 12 a 18 vyhlášky 

č. 18/2017 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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  


