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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0301/2015/E
Číslo spisu: 949-2015-BA

Bratislava 23. 03. 2015

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. 0286/2015/E-OZ zo dňa 02. 03. 2015, ktorým boli schválené ceny
za dodávku elektriny malému podniku a podmienky ich uplatnenia

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 cenová regulácia
v elektroenergetike tak, že odvolaniu regulovaného subjektu SE Predaj, s.r.o.,
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 44 553 412 proti rozhodnutiu č. 0286/2015/E-OZ
zo dňa 02. 03. 2015 v plnom rozsahu
vyhovuje
a
m e n í rozhodnutie
č. 0286/2015/E-OZ zo dňa 02. 03. 2015 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia 0286/2015/E-OZ zo dňa 02. 03. 2015 sa časť II. mení
nasledovne:
„II. Ceny a podmienky odberu elektriny pre malé podniky
DMP2 – SEMP2 - je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) z ceny za elektrinu

0,6500 €/mesiac,
48,7889 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP1, DMP2, DMP3 - jednotarif.

DMP5 – SEMP5 - je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou
platnosti NT minimálne 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
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
57,2013 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
36,1703 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP4, DMP5, DMP6 – dvojtarif
s platnosťou NT minimálne 8 hodín.
DMP7 - SEMP 7 - je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí
využívajú elektrické priamo výhrevné spotrebiče.
Doba platnosti NT je minimálne 20 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
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
82,4384 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
36,1703 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP7, DMP8 - dvojtarif
s platnosťou NT minimálne 20 hodín pre priamovýhrevné elektrické spotrebiče a tepelné
čerpadlá.
DMP10 - 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
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
36,1703 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP10 – sadzba pre verejné
osvetlenie.“
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) 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 (ďalej len „zákon o
regulácii“) listom č. 32221/2014/BA zo dňa 05. 12. 2014 oznámil, že začína cenové konanie z
vlastného podnetu vo veci zmeny rozhodnutia č. 0081/2014/E zo dňa 17. 12. 2013, ktorým úrad
schválil maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú malé
podniky a podmienky uplatnenia ceny pre regulovaný subjekt SE Predaj, s.r.o.,
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Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 44 553 412 (ďalej len „regulovaný subjekt“), ktorý
regulovaný subjekt prevzal dňa 12. 12. 2014.
Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že v priebehu roku 2014 došlo
k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa
§ 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len
„zákon o regulácii“). Zmena spočíva v medziročnom poklese aritmetického priemeru denných
cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t v eurách na jednotku množstva
elektriny na rok 2014 bol na úrovni 40,1980 €/MWh a pre rok 2015 je na úrovni
35,3073 €/MWh. CEPXE teda medziročne poklesol o 4,8907 €/MWh. V súlade s § 33 až 35
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.“) preto dochádza k poklesu
doterajších maximálnych cien elektriny v sadzbách DMP1 až DMP11.
Úrad listom č. 32316/2014/BA zo dňa 08. 12. 2014 zaslal regulovanému subjektu Výzvu
na predloženie dokladov, ktorú regulovaný subjekt prevzal dňa 12. 12. 2014.
Regulovaný subjekt dňa 17. 12. 2014 listom evidovaným na úrade pod číslom
33787/2014/BA predložil podklady k zmene rozhodnutia č. 0081/2014/E zo dňa 17. 12. 2013
(ďalej iba „rozhodnutie“).
Úrad v cenovom konaní vychádza:
a) z návrhu ceny na rok 2014, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie č. 0081/2014/E zo
dňa 17. 12. 2013, číslo spisu 11260-2013-BA,
b) z podkladov k zmene rozhodnutia doručených úradu dňa 17. 12. 2014, ktoré sú zaevidované
pod podacími číslami 33787/2014/BA,
c) zo skutočností známych mu z jeho úradnej činnosti.
Zároveň úrad v cenovom konaní zohľadní plánované náklady na odchýlku súvisiacich
s dodávkou elektriny pre domácnosti v eurách na jednotku množstva elektriny roku 2015
(O2015) vo výške 2,5177 €/MWh. Táto hodnota plánovaných nákladov na odchýlku bola
vypočítaná na základe podkladov zúčtovateľa odchýlok OKTE, a.s. Vami navrhovaná odchýlka
súvisiaca s dodávkou elektriny pre domácnosti vo výške 2,9000 €/MWh považuje úrad
po prepočtoch zúčtovateľa odchýlok OKTE, a.s. za nesprávnu.
Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov listom č. 1507/2015/BA zo dňa 19. 01. 2015 vyzval regulovaný
subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote piatich dní odo dňa
doručenia tejto výzvy, ktorý regulovaný subjekt prevzal dňa 26. 01. 2015.
Úrad listom č. 5149/2015/BA zo dňa 16. 02. 2015 doplnil výzvu pred vydaním
rozhodnutia a vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním
rozhodnutia v lehote piatich dní odo dňa doručenia tejto výzvy, ktorý regulovaný subjekt
prevzal dňa 19. 02. 2015.
Regulovaný subjekt sa k výzvam pred vydaním rozhodnutia v určenej lehote nevyjadril.
Dňa 18. 03. 2015 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované
pod číslom 10959/2015/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“).
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Regulovaný subjekt v odvolaní žiadal zmeniť text podmienok odberu elektriny pre malé
podniky v časti II. nasledovne:
„II. Ceny a podmienky odberu elektriny pre malé podniky
DMP2 – SEMP2 - je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) z ceny za elektrinu

0,6500 €/mesiac,
48,7889 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP1, DMP2, DMP3 - jednotarif.
DMP5 – SEMP5 - je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou
platnosti NT minimálne 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
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
57,2013 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
36,1703 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP4, DMP5, DMP6 – dvojtarif
s platnosťou NT minimálne 8 hodín.
DMP7 - SEMP 7 - je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí
využívajú elektrické priamo výhrevné spotrebiče.
Doba platnosti NT je minimálne 20 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
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
82,4384 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
36,1703 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP7, DMP8 - dvojtarif
s platnosťou NT minimálne 20 hodín pre priamovýhrevné elektrické spotrebiče a tepelné
čerpadlá.
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DMP10 - 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
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
36,1703 €/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
zodpovedajúcej charakteristike dodávky elektriny v sadzbe DMP10 – sadzba pre verejné
osvetlenie.“, čomu úrad v plnej miere vyhovel.
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 cien elektriny za dodávku elektriny
pre malé podniky a podmienok ich uplatnenia 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 cenová 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:
SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
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