ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0014/2014/E
Číslo spisu: 7756-2013-BA

Bratislava 21. 11. 2013

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 elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia na rok 2014
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 § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike tak, že pre regulovaný subjekt
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35 829 052,
u r č u j e na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014:
1) 63,4379 €/MWh ako tarifu DOP2014 za každú MWh elektriny dodanej do sústavy,
ktorá bola preukázateľne vyrobená z domáceho uhlia v tepelných elektrárňach výrobcu
elektriny Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava na základe
rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o uložení povinnosti
vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať elektrinu z domáceho uhlia.
2) Hodnoty ekonomických parametrov :
JPI2014 – aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie za obdobie od júla roku 2012
do júna roku 2013 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky
vo výške 2,5500,
VN2014 – plánované variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2014
vo výške ........... eur,
FN2014 – plánované fixné náklady bez odpisov nových zariadení na výrobu elektriny
z domáceho uhlia na rok 2014 vo výške ......... eur;
FNvych – východisková hodnota fixných nákladov ......... eur,
ONZ2014 – plánované odpisy nových zariadení na rok 2014 vo výške ......... eur,
SFN2012 – skutočné fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2012
vo výške ......... eur,
FN2012 – plánované fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2012
vo výške ......... eur,
SONZ2012 – skutočné odpisy nových zariadení na rok 2012 vo výške ........ eur,
ONZ2012 – plánované odpisy nových zariadení na rok 2012 vo výške ......... eur.
Všetky uvedené tarify a hodnoty 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:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny uložilo
rozhodnutím č. 12/2013 z 19. augusta 2013 regulovanému subjektu Slovenské elektrárne, a.s.,
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35 829 052 (ďalej len „regulovaný subjekt“) počnúc
dňom 1. januára 2014 tieto povinnosti:
a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v roku 2014 v objeme 1 702 GWh a dodávať elektrinu
vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2014 v objeme 1 466 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 § 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“).
Ministerstvo súčasne uložilo :
- rozhodnutím č. 13/2012 z 19. augusta 2013 prevádzkovateľovi prenosovej sústavy
spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. počnúc dňom 1. januára 2014 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. 14/2013, 16/2013, 18/2013 zo dňa 19. augusta 2013
prevádzkovateľom distribučných sústav - spoločnostiam Západoslovenská distribučná, a.s.,
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. počnúc
dňom 1. januára 2014 tieto povinnosti:
- zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia na časti vymedzeného územia,
- rozhodnutiami č. 15/2013, 17/2013, 19/2013 zo dňa 19. augusta 2013 – spoločnostiam
ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s.
počnúc dňom 1. januára 2014 tieto povinnosti:
prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme:
ZSE Energia, a.s.
678 GWh
Stredoslovenská energetika, a.s.
473 GWh
Východoslovenská energetika a.s. 315 GWh
z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia.
Tarifa 63,4379 €/MWh uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia je tarifa za každú
MWh elektriny dodanej do sústavy, ktorá bude preukázateľne vyrobená z domáceho uhlia.
Úradu bol dňa 28. 08. 2013 doručený pod podacím číslom úradu č. 26845/2013/BA
návrh ceny za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného
subjektu. 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
v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z., úrad listom č. 28224/2013/BA zo dňa 19. 09. 2013 vyzval
regulovaný subjekt na doplnenie návrhu ceny, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy
a cenové konanie rozhodnutím č. 0090/2013/E-PK zo dňa 19. 09. 2013 prerušil.
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Úradu bol dňa 07. 10. 2013 doručený pod podacím číslom úradu 32597/2013/BA
čiastočne doplnený návrh ceny regulovaného subjektu, v ktorom súčasne požiadal úrad
o odklad lehoty na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny. Úrad súhlasil s odkladom lehoty
na predloženie doplnenia cenového návrhu listom č. 32761/2013/BA zo dňa 08. 10. 2013.
Regulovaný subjekt opätovne požiadal úrad o odklad lehoty na odstránenie nedostatkov
v návrhu ceny listom doručeným dňa 31. 10. 2013 pod podacím číslom úradu 35657/2013/BA
vzhľadom na technickú náročnosť prípravy znaleckého posudku. Úrad súhlasil s odkladom
lehoty na predloženie doplnenia cenového návrhu listom č. 35935/2013/BA zo dňa
04. 11. 2013.
Úradu bol dňa 12. 11. 2013 doručený pod podacím číslom úradu 37094/2013/BA
doplnený návrh ceny regulovaného subjektu.
Úrad preskúmal doplnený návrh ceny. Pri určení tarify a cien uvedených vo výrokovej
časti rozhodnutia boli použité parametre:
VN2014 – plánované variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2014
vo výške ......... eur, z toho ........... eur na nákup hnedého uhlia, ......... eur ostatné
variabilné náklady spojené s výrobou elektriny, ........... eur náklady na nákup emisných
kvót a .......... náklady na obstaranie mazutu,
PZ2014 – je plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu na rok 2014 vo výške ..........
eur,
WACC – miera výnosnosti regulačnej bázy aktív 6,03%,
VE2014 – plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na rok 2014
vo výške .......... eur,
QV2014 – plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na rok 2014 .........
MWh,
QT2014 – plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho
uhlia na rok 2014 vo výške ........... MWh,
QRE2014,KL – plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej
z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok 2014 vo výške ......... MWh,
CE2014 – plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky
regulačnej elektriny regulovaného subjektu na rok 2014 vo výške ...... eur/MWh,
CRE2014,KL – plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny
vyrobenej z domáceho uhlia na rok 2014 vo výške ...... eur/MWh,
QRE2014,ZA – plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej
zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2014 vo výške ......... MWh,
CRE2014,ZA – je plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny
poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku
množstva elektriny na rok 2014 vo výške ..... eur/MWh,
VPS2014 – plánovaný výnos poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu
elektriny z domáceho uhlia na rok 2014 vo výške ......... eur,
QDE2014 – elektrina vyrobená z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny dodaná
dodávateľom elektriny vo výške 1 466 000 MWh,
KDU2014 – faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia
regulovaného subjektu na rok 2014 vo výške ......... eur,
SPZ2012 – skutočný primeraný zisk regulovaného subjektu na rok 2012 vo výške ..........
eur,
PZ2012 – plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu na rok 2012 vo výške .........
eur,
SVE2012 – sú skutočné výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia
na rok 2012 vo výške ............ eur,
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QDE2012 – elektrina vyrobená z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny dodaná
dodávateľom elektriny vo výške 1 630 000 MWh,
SCE2012 – skutočná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky
regulačnej elektriny regulovaného subjektu na rok 2012 vo výške ..... eur/MWh,
SVRE2012 – skutočné výnosy za dodávku regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia
v roku 2012 vo výške ............ eur,
VE2012 – plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na rok 2012
vo výške ............. eur,
QV2012 – plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na rok 2012 vo výške
............. MWh,
CE2012 – plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky
regulačnej elektriny regulovaného subjektu na rok 2012 vo výške ....... eur/MWh,
SVPS2012 – skutočný výnos z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu
elektriny z domáceho uhlia na rok 2012 vo výške ............. eur,
VPS2012 – plánovaný výnos z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu
elektriny z domáceho uhlia na rok 2012 vo výške .......... eur.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny vrátane jeho doplnení dospel k záveru,
že návrh ceny je v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. a v súlade s § 11 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.
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:
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
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