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

ROZHODNUTIE

Číslo: 291/2014/E
Číslo spisu: 11126-2013-BA

Bratislava 14. 02. 2014

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 odovolaní
proti rozhodnutiu č. 0058/2014/E-OZ zo dňa 12. 12. 2013, ktorým boli schválené ceny za
dodávku elektriny malému podniku pre rok 2014
rozhodol
podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení
s § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 33 až 35 vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje conová regulácia
v elektroenergetike tak, že odvolaniu regulovaného subjektu ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3,
811 01 Bratislava 1, IČO 36 797 332 proti rozhodnutiu č. 0058/2014/E-OZ zo dňa
12. 12. 2013 v plnom rozsahu v y h o v u j e a m e n í rozhodnutie č. 0058/2014/E-OZ zo
dňa 17. 12. 2013 takto:
V časti I. rozhodnutia 0058/2014/E zo dňa 12. 12. 2014 sa mení bod 2. nasledovne:
Malým podnikom podľa bodu 1. je odberateľ elektriny mimo domácnosti podľa
§ 3 písm. a) bod 10. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za rok 2012 podľa § 2 písm. k)
zákona o regulácii, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy
o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke elektriny, a ktorého odberné
elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa
distribučnej sústavy.
V časti II. Ceny a podmienky odberu elektriny pre malé podniky, rozhodnutia
0058/2014/E zo dňa 12. 12. 2014 sa mení nasledovne:
DMP1 (C - Jednotarif) je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu
58,6797 €/MWh.

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1,
X3 - C2 alebo C2-X3, pokial nie je dohodnuté inak.
DMP2 (C - Jednotarif) je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu
58,6797 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C2,
X3 - C2 alebo C2-X3, pokial nie je dohodnuté inak.
DMP3 (C – Jednotarif) je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu
58,6797 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C3,
X3 - C2 alebo C2-X3, pokial nie je dohodnuté inak.
DMP4 (C – Aku 8) je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti
NT maximálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ
distribučnej sústavy.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
74,7252 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
50,8397 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4,
X3 - C2 alebo C2-X3, trvanie nízkej tarify maximálne 8 hodín denne, pokial nie je dohodnuté
inak.
DMP5 (C – Aku 8) je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou
platnosti NT maximálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
74,7252 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
50,8397 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C5,
X3 - C2 alebo C2-X3, trvanie nízkej tarify maximálne 8 hodín denne, pokial nie je dohodnuté
inak.
DMP6 (C – Aku 8) je dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny s dobou platnosti
NT maximálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ
distribučnej sústavy.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
74,7252 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
50,8397 €/MWh.
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Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C6,
X3 - C2 alebo C2-X3, trvanie nízkej tarify maximálne 8 hodín denne, pokial nie je dohodnuté
inak.
DMP7 (C – Priamovýhrevé vykurovanie) je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov
elektriny, ktorí využívajú elektrické priamovýhrevné spotrebiče.
Doba platnosti NT je minimálne 16 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných
elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
68,8298 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
54,4797 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7,
X3 - C2 alebo C2-X3, trvaním nízkej tarify minimálne 16 hodín denne, pokial nie je dohodnuté
inak.
DMP8 (C – Priamovýhrevé vykurovanie) je dvojpásmová sadzba určená pre odberateľov
elektriny, ktorí využívajú tepelné čerpadlo.
Doba platnosti NT je minimálne 16 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických
spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba za dodávku elektriny pre malé podniky sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
68,8298 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
54,4797 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C8,
X3 - C2 alebo C2-X3, trvanie nízkej tarify minimálne 16 hodín denne, pokial nie je dohodnuté
inak.
DMP10 (C – Osvetľovanie verejných priestorov) je jednopásmová sadzba určená pre
dodávku elektriny, ktorá je využívaná na osvetľovanie verejných priestorov.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65 €/mes.,
b) z ceny za elektrinu
47,6797 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C10,
X3 - C2 alebo C2-X3, pokial nie je dohodnuté inak.
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0058/2014/E-OZ zo dňa 12. 12. 2013
zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31. 10. 2013 pod
podacím číslom úradu 35678/2013/BA doručený návrh ceny, ktorým regulovaný subjekt
ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 1, IČO 36 797 332 (ďalej len ,,regulovaný
subjekt“) požiadal schválnie ceny za dodávku elektriny malému podniku pre rok 2014 (ďalej len
„návrh ceny“). Týmto dňom začalo cenové konanie.
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Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny vydal dňa 12. 12. 2013 rozhodnutie
č. 0058/2014/E-OZ, ktorým boli schválené ceny za dodávku elektriny malému podniku pre
rok 2014 (ďalej len „rozhodnutie“) pre regulovaný subjekt. Rozhodnutie bolo doručené
regulovanému subjektu dňa 27. 12. 2013.
Dňa 16. 01. 2014 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované
pod číslom 1422/2014/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu (ďalej len
„odvolanie“). Týmto dňom začalo pred úradom ako prvostupňovým orgánom odvolacie konanie
(autoremedúra) podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
Regulovaný subjekt v odvolaní žiadal nasledovné:
A) V bode 2 Rozhodnutia je uvedené, že ,,Malým podnikom podľa bodu 1. je odberateľ
elektriny mino domácnosti podľa § 3 písm. bod 10. zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetiky..“. Správny odkaz by mal znieť nasledovne: Malým podnikom podľa
bodu 1. je odberateľ elektriny mino domácnosti podľa § 3 písm. a) bod 10.
č. 251/2012 Z. z. o energetike...“.
B) Žiadame ku každej obchodnej sadzbe DMPx doplniť formuláciu tak, aby ju bolo
množné prideliť aj pre obchodné miesta (ďalej iba ,,OM“), ktoré majú distribučnú
sadzbu C2-X3, tak ako to bolo uvedené v našom pôvodnom návrhu ceny za dodávku
elektriny malému podniku na rok 2014 zo dňa 31. 10. 2013 (ďalej iba ,,Návrh“).
Dôvodom pre takúto úpravu je skutočnosť, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, má
právetakto označenú sadzbu. V opačnom prípade by sme sa dostali do situácie, že by
naša spoločnosť pri takejto distribučnej sadzbe nemohla odberateľom ponúkať svoj
produkt dodávky.
C) Žiadame ku každej obchodnej sadzbe DMPx doplniť formuláciu, tak, aby ju bolo
možné prideliť aj pre OM, ktoré majú distribučnú sadzbu C2, resp. X3 – C2. Toto
sme v našom Návrhu neuvádzali, nakoľko v čase, keď sme ho podávali, sme ešte
nepoznali rozhodnutie ÚRSO týkajúce sa distribúcie pre regulovaný subjekt
Východoslovenká distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice. Dôvodom
pre takúto úpravu je skutočnosť, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s., má práve takto označenú distribučnú sadzbu.
V opačnom prípade by sme sa dostali do situácie , že by naša spoločnosť pri takejto
distribučnej sadzbe nemohla odberateľom ponúkať svoj produkt dodávky.
D) Žiadame upraviť text podmienok pridelenia pre obchodné sadzby DMP4 až DMP8
vzhľadom na trvanie nízkej tarify (ďalej iba ,,NT“) v distribučných sadzbách tak, ako
sme to uviedl v našom Návrhu. Dôvodom pre takúto úpravu je skutočnosť, že
z názvov jednotlivých distribučných sadzieb už nie je možné jednoznačne určiť
trvanie NT, pričom však trvanie NT (a teda pridelenie typového diagramu odberu
,,TDO“) je jeden z kľúčových faktorov pre nákup elektriny a bilancie, a teda je naším
obchodným zámerom vzťahovať prideľovanie obchodných sadzieb práve na trvanie
NT. Pre OM, kde NT trvá 8 hodín, máme za to , že je tam pridelené TDO2, a teda pre
tieto prípady chceme ponúkať obchodný produkt C-AKU 8 (=DMP4, DMP5,
DMP6). Pre OM, kde NT trvá 20 a viac hodín, resp. OM nachádzajúce sa
v distribučnej sústave prevádzkovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., (16 hodín),
čižč ide o TDO3, chceme ponúkať obchodný produkt C-Priamovyhrevné
vykurovanie (´DMP7, DMP8).
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Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie
a ak s tým ostaní účastníci konania súhlasia.
Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveru, že odvolanie proti
rozhodnutiu spĺňa náležitosti na postup podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku a účastníkom
konania je iba regulovaný subjekt. Návrh na opravu ceny elektriny za dodávku elektriny pre
melé podniky je v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
a § 33 až 35 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje conová regulácia v elektroenergetike, a preto rozhodol tak, ako je uvedené
v odvovodnení 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

Rozhodnutie sa doručí:
ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 1
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