
 

 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 
 

   

Číslo: 0002/2023/E                                                      Bratislava 12. 10. 2022 

Číslo spisu: 5096-2022-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 vo veci  

určenia cien za poskytovanie podporných služieb v časti plánovaných nákladov na nákup 

podporných služieb od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb  

 

 
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 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 14 

u r č u j e na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca  

6. regulačného obdobia tieto maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb v časti  

plánovaných nákladov na nákup podporných služieb (PPS2023) v roku 2023 od výrobcov 

elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb vo výške 238 374 317,00 eur. 

 

Cena uvedená v tomto rozhodnutí je bez dane z pridanej hodnoty.   

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 13. 09. 2022 úrad listom č. 28007/2022/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 cenové konanie 

z vlastného podnetu podľa § 14 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

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

za poskytovanie podporných služieb v časti plánovaných nákladov na nákup podporných 

služieb od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb na obdobie od  

1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia.   

 

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že poskytovanie 

podporných služieb podlieha cenovej regulácii podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o regulácii.    

 

Úrad listom č. 28016/2022/BA zo dňa 13. 09. 2022 požiadal v súlade so zásadou 

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

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o zaslanie plánovaných nákladov na 
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nákup podporných služieb od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných 

služieb na rok 2023, a to v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. 

 

Regulovaný subjekt zaslal požadované údaje listom prostredníctvom ústredného portálu 

verejnej správy zo dňa 20. 09. 2022 a zaevidovaným pod podacím číslom 28334/2022/BA. 

 

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii.  

 

Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov poskytnutých regulovaným subjektom, 

ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5096-2022-BA a z údajov známych mu z jeho 

úradnej činnosti. Úrad určil plánované náklady na nákup podporných služieb 

od poskytovateľov podporných služieb na rok 2023 vo výške 238 374 317,00 eur.  

 

Úrad pri stanovení plánovaných nákladov na nákup podporných služieb 

od  poskytovateľov podporných služieb na rok 2023 vychádzal z požadovaných objemov 

disponibility jednotlivých druhov podporných služieb na rok 2023 potrebných na zaistenie 

prevádzkovej bezpečnosti sústavy, zaslaných regulovaným subjektom a zverejnených na 

webovom sídle regulovaného subjektu dňa 29. 09. 2022 na základe § 18 ods. 8 vyhlášky 24/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 

fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.  

 

Úrad pri stanovení plánovaných nákladov na nákup podporných služieb 

od  poskytovateľov podporných služieb na rok 2023, hlavne pri nedostatkových druhoch 

podporných služieb, zohľadnil nárast ceny indexu EEX-PXE Slovakian Power Futures 

Baseloadas, ako rozdiel priemerných cien produktu Cal-22 v období od 01. 12. 2021 do  

31. 12. 2021 a Cal-23 v období od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022 vo výške 246 %. Úrad má za 

to, že ceny na forwardovom trhu sú tie ceny, podľa ktorých sa budú jednotliví poskytovatelia 

podporných služieb rozhodovať o účasti vo výberových konaniach na obstaranie podporných 

služieb na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. 

 

Úrad pri stanovení plánovaných nákladov na nákup podporných služieb 

od  poskytovateľov podporných služieb na rok 2023 ďalej zohľadnil všetky ostatné faktory 

a skutočnosti so zásadným vplyvom na prevádzkovanie sústavy, ďalej dôkladne posúdil a vzal 

do úvahy aktuálnu situáciu na trhu s elektrinou, za účelom  zabezpečenia dostatočného objemu 

podporných služieb od poskytovateľov podporných služieb za účelom zaistenia bezpečnej  

a spoľahlivej prevádzky sústavy.    

 

Vplyv cien za poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny na rok 2023 

oproti roku 2022 bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený na odberateľov 

elektriny takto: 

Celkové náklady na obstaranie podporných služieb v roku 2023 od výrobcov elektriny  

a ostatných poskytovateľov podporných služieb vo výške 238 374 317,00 eur sa zvýšili o 58,69 % 

oproti roku 2022, kedy plánované náklady na nákup podporných služieb od výrobcov elektriny 

a ostatných poskytovateľov podporných služieb boli vo výške 150 216 468 eur.   

 

Úrad dňa 05. 10. 2022 listom č. 30673/2022/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. 
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Regulovaný subjekt sa listom č. PS/2022/013573 doručený prostredníctvom ústredného 

portálu verejnej správy úradu dňa 11. 10. 2022 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

31452/2022/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia, v ktorom oznámil nasledovné:  

 

„Úrad pri stanovení výšky plánovaných nákladov vychádzal z rozdielu priemerných 

cien na burze EEX-PXE Slovakia Power Futures Baseload za obdobie december 2021  

a september 2022 vo výške 246 %. Úradom vybrané obdobie porovnania rozdielu september 

2022 voči december 2021 podľa nás neodzrkadľuje zmenu situácie na trhu, nakoľko aktuálne 

ceny za podporné služby boli stanovované viacročným výberovým konaním na jeseň 2018, 

kedy bola na trhu úplne iná situácia ako dnes. V priebehu roka 2021 začali ceny výrazne stúpať 

od septembra 2021 a z týchto dôvodov bola aj navýšená maximálna cena regulačnej elektriny 

od 15.11.2021. Ceny za podporné služby však dodnes zostali nezmenené.  

 

Ak by sme porovnali september 2022 a september 2018, rozdiel by reprezentoval nárast 

942 % (ak by sme porovnali september 2022 a september 2021, rozdiel by reprezentoval nárast  

503 %).  

 

Z vyššie uvedených dôvodov má SEPS za to, že navrhovaný spôsob výpočtu celkových 

nákladov na nákup podporných služieb nezodpovedá súčasnej situácii na trhu s elektrickou 

energiou. Avšak vzhľadom na aktuálne časové hľadisko, kedy aktuálne prebieha a je 

rozpracované výberové konanie SEPS na obstaranie podporných služieb na rok 2023  

a zároveň taktiež prebieha analýza vo veci „Stanovenie ceny služieb výkonovej rovnováhy pre 

rok 2023“ od externého konzultanta Ernst & Young ohľadom stanovenia maximálnych denných 

cien za podporné služby (výstupy a závery štúdie sú očakávané v priebehu októbra 2022), berie 

na vedomie výzvu Úradu v rámci cenového konania pre stanovenie výšky plánovaných 

nákladov na nákup podporných služieb od poskytovateľov podporných služieb na rok 2023, 

nemá v tejto chvíli žiadne doplnenie .a ako regulovaný subjekt si spoločnosť SEPS vyhradzuje 

právo po vykonaní dôkladnej analýzy a vyhodnotení predložených ponúk v rámci prvého kola 

výberového konania „Nákup podporných služieb na rok 2023“ uplatniť postup návrhu na 

zmenu rozhodnutia podľa § 17 zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“. 

 

Úrad preskúmal vyjadrenie regulovaného subjektu pričom dospel k názoru, že cena za 

poskytovanie podporných služieb v časti plánovaných nákladov na nákup podporných služieb 

od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb bola určená v správnej 

výške. 

Záverom úrad uvádza, že v prípade nepredvídateľnej situácie a vývoja na trhu  

s elektrinou môže regulovaný subjekt využiť dôvody stanovené v zákone o regulácii a požiadať 

úrad o zmenu cenového rozhodnutia.   

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien od  

1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia. Podľa 

Regulačnej politiky zo dňa 29.03.2022 sa  6. regulačným obdobím rozumie obdobie od  

1. januára 2023 do 31. decembra 2027.    

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade 

so zákonom o regulácii, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 Podľa § 14 ods. 15 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 

obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového 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 


