
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: 0011/2014/E                                              Bratislava  28. 10. 2013 
Číslo spisu: 7751-2013-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. 7 písm. c) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny 
za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny  
 
 

r o z h o d o l: 
 
 
podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení 
s § 19, 20 a 21 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike tak, že pre regulovaný subjekt 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 
IČO 35 829 141, u r č u j e na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 tieto ceny 
za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny: 

 
1) Tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny pre užívateľov prenosovej sústavy 
priamo pripojených do prenosovej sústavy: 
 

Zložky ceny Jednotka Hodnota 

Za rezervovanú kapacitu €/MW/rok 37 489,5067 

Za prenesenú elektrinu €/MWh 1,7396 

Koeficient zahrnutia 
rezervovanej kapacity 
výrobcov elektriny 

 0,0810 

 
2) Tarifu PSstraty2014 v hodnote 1,1353 €/MWh za straty pri prenose elektriny prenosovou 

sústavou.  
 
3) Hodnoty ekonomických parametrov: 
 

koeficient m = .... podľa § 20 ods. 1 písm. j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len 
„vyhláška č. 221/2013 Z. z.“), 
 
koeficient k2014 = .... % podľa § 21 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 221/2013 Z. z., 

FINVP2014 - faktor investícií .............. eur na rok 2014, 
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MP2014 - alikvotná časť plánovaných výnosov z medzinárodnej prevádzky ............. eur, 

DV2014 - skutočné výnosy v roku 2012 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi 
distribučných sústav, výrobcami elektriny a koncovými odberateľmi elektriny za pripojenie 
do sústavy ............. eur, 

JPI2014 - aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie 2,5500, 

PLE2014 - cenu elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny v eurách 
na jednotku množstva elektriny na rok 2014 vo výške ....... €/MWh (vrátane povolených 
nákladov na odchýlku na rok 2014 v eurách na jednotku množstva elektriny), 
 
PNvych - skutočné oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 súvisiace 
s regulovanou činnosťou okrem odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou a nákladov 
na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových 
služieb ............ eur, 
 
RABvych - východiskovú hodnotu regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa rovná všeobecnej 
hodnote majetku regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s regulovanou činnosťou 
precenenej k 1. januáru 2011 vo výške ................ eur, 
 
Ovych - východiskovú hodnotu odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku 
regulačného obdobia v eurách súvisiacich s regulovanou činnosťou a vypočítaných 
z RABvych na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne 
využívaných pre regulovanú činnosť ................ eur, 
 
PO2014 - plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok 2014 súvisiace 
s regulovanou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív 
nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 vyhlášky 
č. 221/2013 Z. z. z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách 
zaradených v roku 2013 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných 
na regulovanú činnosť ................ eur, 
 
O2014 - plánované náklady regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny 
na rok 2014 na odchýlku súvisiacu s plánovaným diagramom strát elektriny na rok 2014 
pri prenose elektriny; tieto náklady sa stanovia pomerne k skutočným nákladom za obdobie 
január až jún 2013 vo výške .......... €/MWh. 
 
 

Všetky uvedené hodnoty taríf sú bez dane z pridanej hodnoty.  
 
 

Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 27. 08. 2013 listom 
č. PS/2013/013015 zo dňa 27. 08. 2013 doručený pod podacím číslom úradu 26422/2013/BA 
návrh ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2014 (ďalej len 
„návrh ceny“) regulovaného subjektu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 
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Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 
Týmto dňom sa začalo cenové konanie.  

 
Úrad preskúmal predložený návrh ceny. Vzhľadom na to, že predložený návrh ceny 

nebol dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia návrhu ceny podľa 
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“), 
úrad listom č. 28209/2013/BA zo dňa 19. 09. 2013 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie 
nedostatkov a doplnenie návrhu ceny, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy a cenové 
konanie rozhodnutím číslo 0089/2013/E-PK prerušil. 

 
K návrhu ceny úrad požadoval:  
1) v Prílohe č. 2a návrhu ceny upraviť a zapracovať koeficient m vo výške ......, 
2) v Prílohe č. 2a návrhu ceny do výpočtu CP2014 zapracovať zmenu v  súvislosti 
so zrušením miesta pripojenia výrobcu elektriny do prenosovej sústavy príslušnými vedeniami 
k 31. decembru 2013, 
3) v Prílohe č. 2b návrhu ceny odôvodniť a konkretizovať nárast nákladov na odchýlku O2014 
vo výške ....... €/MWh oproti nákladom na odchýlku O2013  = ........... €/MWh cenového návrhu 
na rok 2013. 
 

Regulovaný subjekt odôvodnil použitie hodnôt parametrov a doplnil návrh ceny listom 
číslo PS/2013/014911 zo dňa 02. 10. 2013 doručeným úradu dňa 03. 10. 2013 pod podacím 
číslom úradu 32133/2013/BA. 

 
Úrad po doplnení komplexne preskúmal doplnený návrh ceny a vzhľadom na údaje 

získané z vlastnej činnosti úradu a vlastných analýz upravil parameter plánované priemerné 
množstvo prenesenej elektriny odobratej z prenosovej sústavy koncovými odberateľmi elektriny 
a odberateľmi elektriny, ktorí sú pripojení do prenosovej sústavy (QPP2014), ktorý zvýšil 
z hodnoty .............. MWh na hodnotu ............. MWh a taktiež upravil plánované 
množstvo prenesenej elektriny odobratej z prenosovej sústavy koncovými odberateľmi 
a odberateľmi elektriny, ktorí sú pripojení do prenosovej sústavy, v jednotkách množstva 
elektriny na rok 2014 z hodnoty ................ MWh na hodnotu ................ MWh. Tieto údaje 
odpovedajú historickému množstvu prenesenej elektriny odobratej z prenosovej sústavy 
koncovými odberateľmi elektriny, ktorý má stúpajúcu tendenciu. Z tohto dôvodu úrad zvýšil 
tento údaj o ................ MWh. 

 
Pri určení taríf uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia boli použité parametre: 

a) CEPXE,2014 vo výške 40,1980 €/MWh, 
b) QPP2014 vo výške .............. MWh, 
c) PPSCPS,2014 vo výške ......... %. 

 
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny vrátane jeho doplnenia dospel k záveru, 

že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 19, § 20 a § 21 a prílohou č. 3 
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v elektroenergetike a 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, 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. 

 
 
 
 
 

       Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 
              predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.  
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


