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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0014/2017/E
Číslo spisu: 3895-2016-BA

Bratislava 07. 11. 2016

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 § 16 až § 18 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania
regulovaných
činností
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 2017 do 31. decembra 2017 tieto ceny
za prístup do prenosovej sústavy a za prenos elektriny:
1) Mesačnú tarifu TKodbPS,2017 za rezervovanú kapacitu odberu elektriny vo výške
2 235,9292 eura/MW rezervovanej kapacity odberu elektriny z prenosovej sústavy
v roku 2017,
2) Mesačnú tarifu TKdodPS,2017 za rezervovanú kapacitu dodávky elektriny vo výške
247,4058 eura/MW rezervovanej kapacity dodávky elektriny do prenosovej sústavy
v roku 2017,
3) Tarifu PSstraty2017 za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou vo výške
0,5821 eura/MWh elektriny odobratej z prenosovej sústavy v roku 2017,
4) Hodnoty ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení taríf:
koeficient m.......... podľa § 17 ods. 1 písm. b) tretieho bodu vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností
v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 260/2016 Z. z.“),
faktor efektivity X = 3,5 podľa § 17 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 260/2016 Z. z.,
PN2017 plánované ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady v roku 2017 na
regulovanú činnosť okrem nákladov na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej
sústavy na zabezpečenie systémových služieb v hodnote .................... eura,
WACC = 6,47% reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na rok 2017
podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 260/2016 Z. z.,

KDZ,2017 = 1 koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich
s regulovanou činnosťou podľa § 17 ods. 2 písm. g) vyhlášky č. 260/2016 Z. z.,
PN2015 ekonomicky oprávnené prevádzkové priemerné ročné náklady v eurách za obdobie
rokov 2012 až 2015 a očakávanej skutočnosti za rok 2016, ktoré súvisia s regulovanou
činnosťou okrem odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou a nákladov na dispečerskú
činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb
v hodnote .................... eura,
JPI2017 = -0,0417 aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie zverejnených štatistickým
úradom za obdobie od júla roku 2015 do júna roku 2016,
PLE2017 cenu elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny v eurách na
jednotku množstva elektriny na rok 2017 v hodnote .................... eura/MWh,
O2015................ eura,
východisková
hodnota
odpisov
regulovaného
subjektu
v eurách vztiahnutých na RAB2015 a vypočítaná na základe údajov z účtovníctva
regulovaného subjektu,
RAB2015.................. eura východisková hodnota regulačnej bázy aktív, ktorá sa rovná
hodnote majetku regulačnej bázy aktív nevyhnutne visiacej s regulovanou činnosťou
k 31. decembru 2015,
SO2015................. eura podľa § 17 ods. 2 písm. h) vyhlášky č. 260/2016 Z. z., skutočné
odpisy v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách
zaradených do regulovaných aktív nevyhnutne využívaných v súvislosti s výkonom
regulovanej činnosti v roku 2015,
DV2017.................... eura podľa § 17 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 260/2016 Z. z. skutočné
výnosy v eurách v roku 2015 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných
sústav, výrobcami elektriny a koncovými odberateľmi elektriny za pripojenie do prenosovej
sústavy,
PK2017.................... eura podľa § 17 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 260/2016 Z. z. skutočné
výnosy v eurách v roku 2015 z uplatnenia platieb za prekročenie rezervovanej kapacity
odberu elektriny užívateľmi prenosovej sústavy,
PVdodt.................... eura plánovaný výnos v eurách v roku 2017 určený ako súčin
0,5 eura/MWh a plánovaného objemu dodávky elektriny do prenosovej sústavy v roku 2017
výrobcami elektriny pripojenými do prenosovej sústavy,
NPSZ2017 .................... eura náklady na projekty spoločného záujmu, ktoré nie sú evidované
v majetku prevádzkovateľa prenosovej sústavy v eurách na rok 2017,
CACM2017.................... eura náklady na projekty prideľovania kapacity a riadenia preťaženia
sústavy, ktoré nie sú evidované v majetku prevádzkovateľa prenosovej sústavy v eurách na
rok 2017,
QPKodb2017.................................... celkové plánované množstvo rezervovanej kapacity odberu
elektriny v megawattoch na rok 2017 fakturovanej užívateľom prenosovej sústavy,
QPKdod2017............................celkové plánované množstvo rezervovanej kapacity dodávky
elektriny v megawattoch na rok 2017 fakturovanej užívateľom prenosovej sústavy,
MP2017.................... eura alikvotná časť plánovaných výnosov z medzinárodnej prevádzky
zahrnutá do maximálnej ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách
na rok 2017,
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VA2017 = .................... eura celkový plánovaný čistý výnos v eurách na rok 2017 po
odpočítaní nákladov fakturovaných regulovanému subjektu z aukcií prenosovej kapacity na
cezhraničných profiloch prenosovej sústavy.
Všetky uvedené tarify, hodnoty nákladov a výnosov sú bez dane z pridanej hodnoty.
Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové
rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé regulačné
obdobie od 2017 do 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 26. 08. 2016 doručený
návrh ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2017 (ďalej len „návrh
ceny“), ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 32287/2016/BA regulovaného subjektu
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26,
IČO 35 829 141 (ďalej len ,,regulovaný subjekt“).
Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie
o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).
Pretože bol návrh ceny podaný podľa zákona o regulácii, bol úradom posúdený podľa
prechodného ustanovenia § 39 ods. 3 vyhlášky č. 260/2016 Z. z., ktorý ustanovuje, že návrhy
cien na prvý rok regulačného obdobia podané podľa zákona o regulácii do účinnosti tejto
vyhlášky sa považujú za návrhy cien podané podľa tejto vyhlášky a posúdia sa v súlade s touto
vyhláškou.
Úrad v cenovom konaní postupoval podľa zákona o regulácii a vyhlášky
č. 260/2016 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 30. 09. 2016.
Úrad po preštudovaní návrhu ceny zistil, že návrh ceny neobsahuje všetky náležitosti
podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii v spojení s § 16 až 18 vyhlášky č. 260/2016 Z. z.
Na základe uvedených skutočností úrad výzvou zo dňa 06. 10. 2016 ktorá je zaevidovaná
pod podacím číslom úradu 36727/2016/BA vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote 10 dní odo
dňa doručenia tejto výzvy odstránil nedostatky v návrhu ceny a doplnil návrh ceny, takto:
1. zosúladiť prevádzkové náklady (parameter PN2015) uvedené v prílohe č. 3d vo výške
....................eura podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 260/2016 Z. z.,
2. zdôvodniť podrobne výšku odpisov (parameter O2015) podľa § 17 ods. 2 písm. d)
vyhlášky č. 260/2016 Z. z.
Podklady úrad žiadal zaslať v písomnej podobe, ako aj v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronickej pošty, v prípade elektronických údajov postačovalo aj zaslanie na
elektronickom nosiči dát (napr. CD).
Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia
cenového konania v prípade neodstránenia nedostatkov v návrhu ceny v určenej lehote.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov úrad konanie rozhodnutím č. 0026/2016/E-PK zo dňa
07. 10. 2016 prerušil.
Výzva bola regulovanému subjektu doručená dňa 11. 10. 2016 a rozhodnutie
o prerušení konania bolo regulovanému subjektu doručené dňa 11. 10. 2016. Lehota na
odstránenie nedostatkov uplynula dňa 21. 10. 2016.
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Regulovaný subjekt na výzvu odpovedal listom doručeným na úrad dňa 20. 10. 2016
ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 38376/2016/BA, ktorým k opodstatnenosti
výšky prevádzkových nákladov (parameter PN2015 a parameter PNDisp2015) uvedených
v prílohe č. 3d návrhu ceny (pre parameter PN2015 ) resp. v prílohe č. 3e návrhu ceny (pre
parameter PNDisp2015) a k opodstatnenosti výšky odpisov (parameter O2015) uvedených
v prílohe č. 3e návrhu ceny uviedol:
1.

k parametru PN2015 a PNDisp2015, že predložené prevádzkové náklady z prílohy č. 3d návrhu
ceny sú v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 260/2016 Z. z., pretože ich tvoria len ekonomicky
oprávnené prevádzkové náklady regulovaného subjektu. Na preukázanie opodstatnenosti
predložených hodnôt prevádzkových nákladov regulovaný subjekt doložil novú prílohu
č. 3d doplnenú o prevádzkové náklady nezahrnutých do parametrov PN2015 a PNDisp2015,
nakoľko podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 260/2016 Z. z. nie sú ekonomicky oprávnenými
prevádzkovými nákladmi regulovaného subjektu.

2.

k parametru O2015, že predložená výška odpisov z prílohy č. 3e návrhu ceny je podľa § 17
ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 260/2016 Z. z., pretože bola vypočítaná na základe údajov
z účtovníctva regulovaného subjektu, pričom odpisy boli vztiahnuté na regulačnú bázu aktív
(parameter RAB2015) a pri stanovení regulačných báz aktív (parametre RAB2015 a RABDisp2015)
sa uplatnili precenené hodnoty majetku k dňu 01. 01. 2016 so súhlasom úradu (list
č. 31261/2016/BA zo dňa 17. 08. 2016) pričom jednotlivé položky majetku
a k nim prislúchajúce odpisy boli roztriedené do kategórií v zmysle rozhodnutia úradu
č. 0144/2013/S-AP zo dňa 07. 10. 2013. Na preukázanie opodstatnenosti predložených
hodnôt odpisov O2015 regulovaný subjekt doložil novú prílohu č. 3e doplnenú o spôsob
vyčíslenia odpisov jednotlivých položiek majetku.

Úrad s vysvetlením regulovaného subjektu k hodnotám parametrov PN2015 a PNDisp2015
nesúhlasil, žiadal vypustiť tie súčasti majetku, ktorých doba využívania je nad 50 rokov, ale
doba technických živostností majetku pre stanovenie odpisov podľa návrhu ceny nižšia alebo
rovná 6 rokom, a zároveň znížiť hodnotu RAB2015 o ........................ eur, nakoľko je
nepravdepodobné, že takýto majetok sa reálne bude využívať.
Úrad výzvou zo dňa 03. 11. 2016 pod evidenčným číslom úradu 38261/2016/BA
oboznámil regulovaný subjekt o zmene, o znížení hodnoty RAB2015 o .................. eur, a súčasne
ho vyzval na vyjadrenie sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia a aby navrhol jeho
doplnenie, a to v lehote do piatich dní odo dňa doručenia výzvy.
Vo výzve bol regulovaný subjekt upovedomený o tom, že sa k podkladom rozhodnutia
môže vyjadriť písomne alebo ústne do zápisnice (osobne) v sídle úradu.
Regulovaný subjekt bol taktiež upovedomený o tom, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí,
úrad bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a rozhodne vo veci na
základe predložených podkladov a uvedených skutočností.
Výzva pred vydaním rozhodnutia bola regulovanému subjektu doručená dňa
03. 11. 2016. Lehota na odstránenie nedostatkov bola stanovená na deň 08. 11. 2016.
Regulovaný subjekt na výzvu pred vydaním rozhodnutia odpovedal dňa 04. 11. 2016
listom ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 40144/2016/BA, ktorým vyjadril
nesúhlas s návrhom znížiť hodnotu RAB2015 o ...................... eur.
Úrad trval na svojom návrhu znížiť hodnotu RAB2015 o ................... eur, a preto vo veci
rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2017
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.
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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
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