
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: 0051/2012/E                                                    Bratislava 14.12.2011 
Číslo spisu: 6600-2011-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého a tretieho bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 
rozhodnutia o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike 
a za prevádzkovanie systému na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 
pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36 599 361 takto  

 
r o z h o d o l: 

 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 
písm. a), b), i) a s) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 písm. a), b), h) 
a j) a § 2 písm. a), b), h) a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. 
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 13, § 14, 
§ 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z.z., 
pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36 599 361 určuje na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012  

 
1. Tarifu 7,3300 €/MWh (TSS2012) za poskytovanie systémových služieb: 

a) pre prevádzkovateľov miestných distribučných sústav a odberateľov elektriny 
priamo pripojených do regionálnej distribučnej sústavy Východoslovenská 
distribučná, a.s. na množstvo elektriny odobratej z tejto regionálnej distribučnej 
sústavy, 
b) pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojeného do distribučnej 
sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. na množstvo elektriny vyrobenej 
vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej 
sústavy alebo  v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej 
distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny v rámci miestnej distribučnej 
sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej 
sústavy, okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe 
elektriny, 
c) pre výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy Východoslovenská 
distribučná, a.s. na množstvo elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny 
výrobcu elektriny a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením alebo 
spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia 
na výrobu elektriny, okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny 
pri výrobe elektriny.  
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2  Tarifu 15,7000 €/MWh (TPS2012) za prevádzkovanie systému: 
a) pre prevádzkovateľov miestných distribučných sústav a odberateľov elektriny 
pripojených do regionálnej distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 
na množstvo elektriny odobratej z tejto regionálnej distribučnej sústavy, 
b) pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojeného do distribučnej 
sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. na množstvo elektriny vyrobenej 
v vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej 
sústavy alebo  v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej 
distribučnej sústavy a dodanej odberateľom elektriny v rámci miestnej distribučnej 
sústavy alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej 
sústavy, okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe 
elektriny, 
c) pre výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy Východoslovenská 
distribučná, a.s. na množstvo elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny 
výrobcu elektriny a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením alebo 
spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia 
na výrobu elektriny, okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny 
pri výrobe elektriny. 
 

3. Tarifu za prevádzkovanie systému TPSVSD
2012 -4,3331 €/MWh, to znamená  

4,3331 €/MWh bude Východoslovenská distribučná, a.s. fakturovať 
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy za každú MWh elektriny odobratej 
z distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. prevádzkovateľmi miestnej 
distribučnej sústavy alebo koncovými odberateľmi elektriny. 

 
4. ..................... € ako plánovanú alikvotnú časť nákladov zohľadnenú v tarife 

za prevádzkovanie systému. Z toho je plánovaná alikvotná časť nákladov PNNhu2012 
za elektrinu preukázateľne vyrobenú z domáceho uhlia v tepelných elektrárňach 
výrobcu elektriny Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, 
IČO: 35 829 052 vo výške ....................... €, plánovaná alikvotná časť nákladov 
PNOZEKV2012 za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a technológiami 
kombinovanej výroby elektriny a tepla vo výške ..................... € a korekcia výnosov 
z uplatňovania tarify za prevádzkovanie sytému a nákladov z nákupu elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou alebo z domáceho 
uhlia za rok 2010 vo výšké .................... €. 

 
Všetky uvedené tarify a hodnoty sú bez DPH.  
 
Odôvodnenie: 
  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  
vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny uložilo 
rozhodnutím č. 3/2011 z 31. augusta 2011 regulovanému subjektu Slovenské elektrárne, a.s., 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 (ďalej len „regulovaný subjekt“) 
počnúc dňom 1. januára 2012 tieto povinnosti: 
a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v roku 2012 v objeme 1 892 GWh a dodávať elektrinu 
vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2012 v objeme 1 630 GWh, 
b) dodržať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia vo výške najviac 15% na celkovej 
domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch, 
c) dodržať cenu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví ( ďalej len „úrad“ ) v súlade s § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
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v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). 
Ministerstvo súčasne uložilo : 
- rozhodnutím č. 4/2011 z 31. augusta 2011 prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 
spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. počnúc dňom 1. januára 2012 tieto 
povinnosti: 
   a) zabezpečiť prednostný prístup a prednostný prenos elektriny vyrobenej z domáceho uhlia 
na vymedzenom území, 
   b) sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na celkovej domácej spotrebe 
elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch, 
- rozhodnutiami č. 6/2011, 10/2011, 8/2011 zo dňa 31. augusta 2011 
prevádzkovateľom distribučných sústav - spoločnostiam ZSE Distribúcia, a.s., 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. počnúc 
dňom 1. januára 2012 tieto povinnosti: 
- zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na časti vymedzeného územia, 
- rozhodnutiami č. 5/2011, 9/2011, 7/2011 zo dňa 31. augusta 2011 – spoločnostiam 
ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. 
počnúc dňom 1. januára 2012 tieto povinnosti: 
prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme: 
 ZSE Energia, a.s.                     774 GWh 
 Stredoslovenská energetika, a.s. 514 GWh 
 Východoslovenská energetika a.s. 342 GWh 
z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia. 
 

Na základe rozhodnutí ministerstva určil úrad pre subjekt Slovenské elektrárne, a.s. 
tarify a alikvotnú časť nákladov súvisiacich s výrobou elektriny z domáceho uhlia, ktoré 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú výšku tarify za prevádzkovanie systému fakturovanú 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy koncovým odberateľom.  
 

Na základe uvedeného podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii začal úrad dňa 30.11.2011 
z vlastného podnetu  cenové konanie vo veci rozhodnutia o cenách za poskytovanie 
systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na obdobie 
od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 pre regulovaný subjekt Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 (ďalej len „regulovaný 
subjekt“). 

 
Pri určení plánovanej alikvotnej časti nákladov zohľadnených v tarife 

za prevádzkovanie systému za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, 
technológiami kombinovanej výroby elektriny a tepla a z domáceho uhlia je pre regulovaný 
subjekt uvažované na rok 2012 s parametrami: 

a) NSTR2012 vo výške ......................  €, 
b) PQSTR2012 vo výške..................... MWh, 
c) ACESTR2012 vo výške 60,1100  €/MWh, 
d) CESTR2012 vo výške ................. €/MWh, 
e) KSTR2012 vo výške ......................  €, 
f) NDOP2012 vo výške ...................... €, 
g) KDOP2012 vo výške .....................  €, 
h) NDD2012 vo výške .......................  €, 
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i) PQSTRdok2012 plánované množstvo elektriny v  jednotkách množstva elektriny v j-tej 
hodine roku 2012 na dokúpenie zvyškového diagramu na pokrytie strát elektriny 
v regionálnej distribučnej sústave v súčte predmetných hodín vo výške ........... MWh, 

j) CEDD2012 vo výške ..............  €/MWh, 
k) PQSTRprek2012 plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej 

hodine roku 2012 prekúpené prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy 
v súvislosti s odberom elektriny prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 
zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát distribučnej 
sústavy v súčte predmetných hodín vo výške .................. MWh, 

l) PCEPTRH2012 plánovaná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny 
na rok 2012 v j-tej hodine roku 2012 v priemere predmetných hodín vo výške  
...................... €/MWh, 

m) KDD2012 vo výške ...............  €, 
n) SQSTRdok2010 vo výške .............. MWh, 
o) PQSTRdok2010 vo výške .............. MWh, 
p) CEDD2010 vo výške .....................  €/MWh, 
q) CESTR2010 vo výške ...................  €/MWh, 
r) SQSTRprek2010 skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej 

hodine roku 2010 prekúpené prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy 
v súvislosti s odberom elektriny prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 
zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát distribučnej 
sústavy v súčte predmetných hodín vo výške ............... MWh, 

s) PQSTRprek2010  vo výške ................... MWh, 
t) SCETRH2010 skutočná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny 

na rok 2010 v j-tej hodine roku 2010 v priemere predmetných hodín vo výške  
......................  €/MWh, 

u) PCETR2010 vo výške ................. €/MWh, 
v) NOD2012 vo výške ......................  €, 
w) PQOD2012 plánovaná schválená alebo určená odchýlka subjektu zúčtovania v jednotkách 

množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku 2012 súvisiaca s odberom elektriny 
prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí 
majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku; subjektom 
zúčtovania je subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku prevádzkovateľa 
regionálnej distribučnej sústavy v súčte predmetných štvrťhodín vo výške ......... MWh, 

x) PZCOD2012 plánovaná schválená alebo určená zúčtovacia cena odchýlky v eurách 
na jednotku množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku 2012 v priemernej hodnote 
predmetných štvrťhodín  vo výške ...............  €/MWh, 

y) PVN2012 vo výške ................ €, 
z) PVOD2012 vo výške ............  €, 
aa) PCQOD2012 vo výške ............. MWh, 
bb) PQSZ2012 vo výške ................ MWh, 
cc) KNOD2012 vo výške ..............  €, 
dd) SQOD2010 skutočná schválená alebo určená odchýlka subjektu zúčtovania v jednotkách 

množstva elektriny v j-tej štvrťhodine roku t-2 súvisiaca s odberom elektriny i-tého 
prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny, ktorí 
majú právo na uplatnenie podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku v súčte 
predmetných štvrťhodín vo výške .............. MWh, 

ee) SZCOD2010 skutočná zúčtovacia cena odchýlky v eurách na jednotku množstva elektriny 
v j-tej štvrťhodine roku 2010 v priemere predmetných štvrťhodín vo výške  
.................. €/MWh, 

ff) SVN2010 vo výške..................  €, 
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gg) SVOD2010 vo výške ..................  €, 
hh) SCQOD2010 vo výške ............... MWh, 
ii) SQSZ2010 vo výške .................. MWh, 
jj) plánovaný diagram strát na rok 2012 v distribučnej sústave regulovaného subjektu 

v množstve ................. MWh, 
kk) skutočný diagram strát v roku 2010 v distribučnej sústave regulovaného subjektu 

v množstve .................. MWh. 
 

Úrad podľa § 14 ods. 2 zákona o regulácii listom č. 29324/2011/BA zo dňa 30.11.2011 
regulovanému subjektu a listom č. 29323/2011/BA zo dňa 30.11.2011 ministerstvu oznámil, 
že začal cenové konanie z vlastného podnetu vo veci rozhodnutia o určení ceny. 

 
Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamil účastníkom cenového konania, 

listami zo dňa 30.11.2011 s podacími číslami č. 29326/2011/BA a č. 29325/2011/BA návrh 
ceny za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému 
na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 na vyjadrenie sa v určenej lehote 
odo dňa doručenia oznámenia. 
 

Regulovaný subjekt sa listom č. 41/VSD/OMR/2011 zo dňa 08.12.2011 evidovaným 
úradom pod č. 32875/2011/BA zo dňa 06.12.2011 vyjadril k podkladom a údajom návrhu 
ceny, v ktorom navrhol doplnenia podkladov pre vydanie rozhodnutia v cenovom konaní 
a o ich zohľadnenie zo strany úradu: 

- regulovaný subjekt požaduje pre výpočet korekcie KDD2012 použiť parameter 
SCETRH2010 v hodnote .......... €/MWh. Úrad do výpočtu použil pre tento parameter 
cenu určenú podľa § 14 ods. 1 písm. f) bodu deviateho - SCETRH2010 je skutočná cena 
elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2010 v j-tej hodine roku 
2010; SCETRH20102  sa rovná pre každú hodinu roka 2010 cene elektriny príslušnej 
hodiny roka 2010 na dennom obchodovaní v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je 
denný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, 
a preto úrad požiadavku neakceptoval a určil KDD2012 vo výške ............... €, 

- regulovaný subjekt požaduje zohľadniť zvýšenie hodnoty korekcie KNOD2012  
z ........................ € na .................. €. Úrad čiastočne akceptoval požiadavku a určil 
korekciu KNOD2012 v hodnote ....................  €, 

- regulovaný subjekt požaduje úpravu predpokladaných množstiev elektriny 
uplatňovaných pre výpočet plánovaných hodnôt parametrov NSTR a NDOP na rok 
2012. Úrad čiastočne akceptoval požiadavku a zvýšil plánované náklady NDOP2012 

z hodnoty ................... € na hodnotu ..................... €. Pameter NSTR2012 určený úradom 
podľa § 14 ods. 1 písm. a) je v hodnote ................ €, 

- regulovaný subjekt namieta voči úradom stanovenej hodnote PCETRH2012. Úrad určil 
uvedený parameter podľa § 14 ods. 1 písm. e) bodu siedmeho - PCETRH2012 je 
plánovaná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2012 
v j-tej hodine roku 2012; PCETRHj

2012  sa vypočíta pre každú hodinu každého dňa 
na rok 2012 ako aritmetický priemer cien elektriny príslušných hodín v dňoch 
v období od 1. apríla roku 2011 do 30. septembra roku 2011 pri dennom obchodovaní 
v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je denný trh s elektrinou organizovaný 
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, a preto úrad požiadavku neakceptoval 
a určil náklady NDD2012 v hodnote ....................... €, 

- regulovaný subjekt požaduje zvýšiť plánované náklady NOD2012 z hodnoty ..........  € 
na hodnotu ...........  €. Úrad čiastočne akceptoval požiadavku a určil plánované 
náklady NOD2012 v hodnote .............. € podľa §14 ods. 1 písm. g) vyhlášky  
č. 225/2011 Z. z.  
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Ministerstvo sa k predloženým podkladom vyjadrilo listom č. 10765/2011-3200 

zo dňa 06.12.2011 evidovaným úradom pod č. 32567/2011/BA zo dňa 06.12.2011, v ktorom 
oznámilo, že k predloženému návrhu nebude vznášať pripomienky. 

 
Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil po vyhodnotení pripomienok 

regulovaných subjektov ministerstvu listom zo dňa 08.12.2011 s podacím číslom 
č. 32853/2011/BA upravený návrh ceny za poskytovanie systémových služieb 
v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na obdobie od 1. januára 2012 
do 31. decembra 2012 na vyjadrenie sa v určenej lehote odo dňa doručenia listu. 

 
Ministerstvo sa k predloženým podkladom vyjadrilo listom č. 11378/2011-3200 

zo dňa 13.12.2011 evidovaným úradom pod č. 33821/2011/BA zo dňa 13.12.2011, v ktorom 
oznámilo, že „dôvodnosť úpravy jednotlivých taríf nedokážeme z Vami predložených 
podkladov dôsledne posúdiť. Preto Vám oznamujeme, že až do odstránenia uvedených 
nejasností sa s predloženým návrhom nemôže Ministerstvo hospodárstva SR stotožniť“.  

Úrad v rámci cenových konaní s regulovanými subjektami ZSE Distribúcia, a.s., 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. a Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. vo veci rozhodnutí o cenách za poskytovanie 
systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2012 poskytol 
ministerstvu všetky potrebné podklady a údaje pre výpočet tarify za systémové služby a tarify 
za prevádzkovanie systému na rok 2012 podľa § 13, § 14, § 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky  
č. 225/2011 Z.z. 

Úrad vo veci rozhodnutia o cenách za poskytovanie systémových služieb 
v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na obdobie od 1. januára 2012 
do 31. decembra 2012 postupoval podľa § 13, § 14, § 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky 
č. 225/2011 Z.z., a preto námietku ministerstva neakceptoval. 

 
Úrad po vyhodnotení podkladov na rozhodnutie o určení ceny dospel k záveru, 

že určené ceny sú v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 1 písm. a), b), h) a j) a § 2 
písm. a), b), h) a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. 
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 13, § 14, 
§ 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z.z., 
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona 
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda Rady pre reguláciu 
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu. 
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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 vo veciach cien nemá 
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 
                                                                        predseda Rady pre reguláciu 
                                                                                                           vykonávajúci pôsobnosť  
                                                                                                                predsedu úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.  
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19,  
    827 15  Bratislava  


