
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: 0296/2020/E                                              Bratislava  21. 09. 2020 

Číslo spisu: 5272-2020-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. 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, 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 12 a § 17 ods. 2 písm. c) 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 a článku 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa 

stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave 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 na obdobie od  

1. októbra 2020 do 31. decembra 2021 takto: 

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

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

 

41,12 €/MW/h za primárnu reguláciu výkonu a frekvencie (v rozsahu ± 27 MW), 

 

13,56 €/MW/h za sekundárnu reguláciu (+) výkonu a frekvencie kladnú (v priemernom 

rozsahu +143 MW), 

 

13,56 €/MW/h za sekundárnu reguláciu (–) výkonu a frekvencie zápornú (v priemernom 

rozsahu –143 MW), 

 

13,91 €/MW/h za 3 min. terciárnu reguláciu (+) výkonu a frekvencie kladnú (v priemernom 

rozsahu + 255 MW), 
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10,26 €/MW/h za 3 min. terciárnu reguláciu (–) výkonu a frekvencie zápornú (v priemernom 

rozsahu – 135 MW), 

 

11,28 €/MW/h za 10 min. terciárnu (+) reguláciu výkonu a frekvencie kladnú  

(v priemernom rozsahu + 215 MW), 

 

9,81 €/MW/h za 10 min. terciárnu (–) reguláciu výkonu a frekvencie zápornú  

(v priemernom rozsahu –100 MW), 

 

7,44 €/MW/h za 15 min. terciárnu (+) reguláciu výkonu a frekvencie kladnú (v priemernom 

rozsahu + 120 MW), 

 

5,07 €/MW/h za 15 min. terciárnu (–) reguláciu výkonu a frekvencie zápornú  

(v priemernom rozsahu - 120 MW), 

 

4,46 €/MW/h za zníženie odberu (v priemernom rozsahu - 70 MW), 

 

3,00 €/MW/h za zvýšenie odberu (v priemernom rozsahu + 10 MW).“. 

 

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

 

Ostatné časti výroku 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 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. 

 

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 ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a dodávku regulačnej elektriny 

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“) od 01. 01. 2018 do  

31. 12. 2021.    

Dňa 20. 08. 2020 úrad listom č. 21704/2020/BA oznámil regulovanému subjektu, že začína 

cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. c) 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 

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. 

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu v súlade s § 17 ods. 2 písm. c) 

zákona o regulácii je skutočnosť, že sa zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie,  

z dôvodu zmeny spôsobu obstarávania disponibility podpornej služby typu sekundárna regulácia 

výkonu a frekvencie (SRV), ktoré sa vykonáva podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195  

z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy  

v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195“) oddelene pre kladný 

a záporný smer. 
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Dňa 18. 12. 2017 vstúpilo do platnosti nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195, ktoré zavádza 

nové prvky a požiadavky v oblasti výmeny regulačnej elektriny a stanovuje taktiež nové pravidlá 

týkajúce sa zabezpečovania disponibility podporných služieb, pričom zriaďuje prevádzkové  

a trhové pravidlá upravujúce fungovanie vyrovnávacích trhov s elektrinou.  

 

Na základe článku 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 musí každý prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy obstarávať disponibilitu podporných služieb oddelene pre kladný a záporný 

smer pre všetky typy podporných služieb, okrem podpornej služby typu primárna regulácia 

výkonu a frekvencie (PRV±). Požiadavky uvedené v článku 32 nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/2195 sa začali podľa ustanovení článku 65 uplatňovať jeden rok po nadobudnutí jeho 

účinnosti, t.j. článok 32 sa začal uplatňovať od 18. 12. 2018. Podľa článku 32, ods. 3 nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/2195 má prevádzkovateľ prenosovej sústavy možnosť požiadať príslušný 

národný regulačný úrad o udelenie výnimky z tejto požiadavky.  

 

V podmienkach elektrizačnej sústavy SR bolo opodstatnené žiadať udelenie výnimky 

podľa článku 32, ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 iba pre podpornú službu typu SRV±, 

keďže táto je aktuálne obstarávaná a poskytovaná ako symetrický produkt. Symetria služby typu 

SRV± je z technického, tak aj obchodného hľadiska požadovaná, poskytovaná  

a vyhodnocovaná na úrovni jednotlivých zariadení a jednotlivých poskytovateľov podporných 

služieb. Na symetrické poskytovanie služby typu SRV± sú nastavené platné pravidlá definované 

v Technických podmienkach a v Prevádzkovom poriadku. V zmysle týchto platných pravidiel sú 

nastavené riadiace a informačné systémy na úrovni SEPS a taktiež poskytovateľov podporných 

služieb. Na základe požiadaviek v zmysle článku 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 služba 

typu SRV± mala byť od 18. 12. 2018 rozdelená, teda obstarávané mali byť samostatne dve 

podporné služby typu SRV+ a SRV-. 

 

Regulovaný subjekt zaslal úradu písomnú žiadosť o udelenie výnimky pre oddelené 

obstarávanie disponibility podpornej služby typu sekundárna regulácia výkonu a frekvencie 

(SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195. Príslušná žiadosť o udelenie 

výnimky bola doručená úradu 18. 06. 2018. Regulovaný subjekt vo svojej žiadosti presne 

definoval časové obdobie, na ktoré žiada uplatnenie výnimky, a to od 18. decembra 2018 do  

30. septembra 2020 vrátane.   

 

Príslušná dĺžka časového obdobia bola stanovená z dôvodu nevyhnutnosti implementácie 

nového riadiaceho informačného systému RIS MONARCH, ktorým bolo potrebné nahradiť 

existujúci hlavný riadiaci informačný systém Sinaut Spectrum, ktorý neumožňuje rozdelenie 

obstarávanej disponibility SRV na kladnú disponibilitu SRV+ a zápornú disponibilitu SRV-. 

Zavedenie nesymetrických podporných služieb typu SRV+ a SRV- vyžadovalo úpravy taktiež  

v obchodnom informačnom systéme prevádzkovateľa prenosovej sústavy Damas Energy  

a systéme MPPS (modul poskytovania podporných služieb), ktorý slúži na hodnotenie 

poskytovaných podporných služieb. Okrem toho implementácia nového riešenia si vyžadovala 

úpravy u všetkých poskytovateľov podpornej služby SRV a následné otestovanie dodatočnú 

časovú požiadavku na celkovú realizáciu. Úrad pokladal regulovaným subjektom navrhnuté 

časové obdobie odloženia zavedenia oddeleného obstarávania disponibility podpornej služby typu 

sekundárna regulácia výkonu (SRV) za primerané a odôvodnené a z toho dôvodu udelil výnimku 

na celý navrhnutý časový rámec.  

 

Úrad rozhodnutím č. 0009/2018/E-EU zo dňa 06. 09. 2018 udelil výnimku regulovanému 

subjektu pre oddelené obstarávanie disponibility podpornej služby typu sekundárna regulácia 

výkonu (SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 na časové obdobie od 

18. decembra 2018 do 30. septembra 2020. 
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Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné uplatniť cenovú reguláciu pre nové nesymetrické 

podporné služby typu sekundárna regulácia výkonu a frekvencie kladná (SRV+) a sekundárna 

regulácia výkonu a frekvencie záporná (SRV-) od 01. 10. 2020 v súlade s článkom 32 nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/2195. 

 

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii, nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/2195 a primerane podľa 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 (ďalej len „vyhláška  

č. 18/2017 Z. z.“). Cenová regulácia za poskytovanie podporných služieb sa vykonáva spôsobom 

podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona o regulácii, a to zavedením nesymetrických služieb typu SRV+ 

a SRV-, to znamená oddelene pre kladný a záporný smer podľa článku 32 nariadenia Komisie 

(EÚ) 2017/2195.  

  

 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. 

 

Vplyv cien za poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny v období od  

1. októbra 2020 do 31. decembra 2021 oproti obdobiu od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020  

bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený na odberateľov elektriny takto: 

Určené maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia nemajú žiadny vplyv na jednotlivé skupiny odberateľov, pretože celkové náklady za 

poskytovanie podporných služieb sa nemenia, napriek tomu, že dochádza k zmene spôsobu 

vykonávania cenovej regulácie, z dôvodu zmeny spôsobu obstarávania disponibility podpornej 

služby typu sekundárna regulácia výkonu a frekvencie (SRV), ktoré sa vykonáva podľa nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/2195 oddelene pre kladný a záporný smer. 

 

Úrad dňa 25. 08. 2020 listom č. 21940/2020/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 siedmich dní odo dňa 

doručenia výzvy. 

 

Regulovaný subjekt sa listom č. PS/2020/009968 doručeným úradu prostredníctvom 

elektronickej pošty dňa 03. 09. 2020 a zaevidovaným pod podacím číslom úradu 22403/2020/BA 

vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, v ktorom 

oznámil, že predložený návrh cien berie na vedomie bez pripomienok.  

 

Podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona o regulácii úrad z vlastného podnetu zmení alebo zruší 

rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie.  

 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien  

od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2021. 
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Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade 

so zákonom o regulácii, § 2 písm. g), § 3 písm. g)  vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a primerane podľa § 19  

a 22 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195, 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. 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 


