ROZHODNUTIE

Číslo: 0001/2023/E
Číslo spisu: 5097-2022-BA

Bratislava 11. 10. 2022

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 dodávky regulačnej elektriny

rozhodol

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
dodávky regulačnej elektriny takto:
1) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby aFRR+ je stanovená ako maximum z nasledujúcich hodnôt:
i.
132,00 €/MWh,
ii.
1,4 násobok ceny elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti v danej
obchodnej perióde,
2) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby mFRR+ a TRV3MIN+ je stanovená ako maximum z nasledujúcich hodnôt:
i.
145,20 €/MWh,
ii.
1,5 násobok ceny elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti v danej
obchodnej perióde,
3) Minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby aFRR- je stanovená na ako minimum z nasledujúcich hodnôt:
i.
-5,00 €/MWh,
ii.
1,4 násobok ceny elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti v danej
obchodnej perióde,
4) Minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby mFRR- a TRV3MIN- je stanovená ako minimum z nasledujúcich hodnôt:
i.
-5,00 €/MWh,

ii.

1,5 násobok ceny elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti v danej
obchodnej perióde.

Ceny a parametre uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.
Odôvodnenie:
Dňa 13. 09. 2022 úrad listom č. 28009/2022/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 dodávky regulačnej elektriny 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 v časti dodávky regulačnej elektriny podlieha cenovej regulácii podľa § 11
ods. 1 písm. f) zákona o regulácii.
Úrad listom č. 28017/2022/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 súvisiacich plánovaných
údajov za dodávku regulačnej elektriny 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 28336/2022/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. 5097-2022-BA.
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:
Ceny regulačnej elektriny uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia majú vplyv na
zúčtovaciu cenu odchýlky a správanie sa odberateľov elektriny má vplyv na množstvo
aktivovanej regulačnej elektriny. Náklady na odchýlku tvoria malú časť z celkovej koncovej
ceny elektriny.
Úrad dňa 04. 10. 2022 listom č. 29995/2022/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/2022/013457 doručeným úradu prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy dňa 10. 10. 2022 a zaevidovaným pod podacím číslom
31337/2022/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním
rozhodnutia, v ktorom oznámil, že nenavrhuje doplnenie podkladov a nemá k podkladom
žiadne pripomienky.
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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.
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
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