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

Číslo: 0304/2015/E
Číslo spisu: 1481-2015-BA

Bratislava 24. 04. 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 zmeny rozhodnutia
č. 0014/2014/E zo dňa 21. 11. 2013, ktorým úrad určil ceny za elektrinu vyrobenú
z domáceho uhlia
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a v spojení s § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení
vyhlášky č. 189/2014 Z. z. z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35 829 052 m e n í
rozhodnutie č. 0014/2014/E zo dňa 21. 11. 2013 počínajúc od roku 2015 do 31. 12. 2016
takto:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 1) sa slová „63,4379 €/MWh ako tarifu DOP2014“
nahrádzajú slovami „66,3112 eura/MWh ako tarifu DOP2015“.
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 2) nahrádza týmto znením:
„2) Hodnoty ekonomických parametrov na rok 2015:
VN2015 – plánované variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2015
vo výške ......... eur, z toho .......... eur sú náklady na uhlie vrátane nákladov na manipuláciu a
jednotková cena uhlia je rovnaká ako v roku 2014,
FN2015 – plánované fixné náklady bez odpisov nových zariadení na výrobu elektriny
z domáceho uhlia na rok 2015 vo výške ........... eur;
FNvych – východisková hodnota fixných nákladov ........... eur,
ONZ2015 – plánované odpisy nových zariadení na rok 2015 vo výške ........... eur.“.
3. Výroková časť rozhodnutia sa dopĺňa bodmi 3) a 4), ktoré znejú:
„3) 70,7113 eura/MWh ako tarifu DOP2016 za každú MWh elektriny dodanej do sústavy,
ktorá bola preukázateľne vyrobená z domáceho uhlia v tepelných elektrárňach výrobcu
elektriny Slovenské elektrárne, a.s. na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať
elektrinu z domáceho uhlia.
„4) Hodnoty ekonomických parametrov na rok 2016:

VN2016 – plánované variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2016
vo výške ........... eur, z toho ........... eur sú náklady na uhlie vrátane nákladov na manipuláciu
a jednotková cena uhlia je rovnaká ako v roku 2014,
FN2016 – plánované fixné náklady bez odpisov nových zariadení na výrobu elektriny
z domáceho uhlia na rok 2016 vo výške ........... eur,
FNvych – východisková hodnota fixných nákladov ........... eur,
ONZ2016 – plánované odpisy nových zariadení na rok 2016 vo výške ........... eur.“.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0014/2014/E zo dňa 21. 11. 2013 zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0014/2014/E zo dňa 21. 11. 2013.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím
č. 0014/2014/E zo dňa 21. 11. 2013 ceny za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia na rok 2014
s platnosťou aj na roky 2015 a 2016 (ďalej len „rozhodnutie č. 0014/2014/E“) pre regulovaný
subjekt Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35 829 052
(ďalej len „regulovaný subjekt“).
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny uložilo
rozhodnutiami č. 19/2014 zo 14. októbra 2014 a č. 29/2014 z 23. decembra 2014
regulovanému subjektu počnúc dňom 1. januára 2015 tieto povinnosti:
a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v roku 2015 v objeme 1 661 GWh a dodávať
elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2015 v objeme 1 425 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 v súlade
s § 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o
regulácii“),
d) zabezpečiť poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie
prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy v zariadeniach na výrobu elektriny na báze
domáceho hnedého uhlia na vymedzenom území Slovenskej republiky najmenej 10 MW
priemerného hodinového výkonu sekundárnej regulácie výkonu a frekvencie po dobu celého
roku, v nasledovnom diagrame:
0 MW v termíne od 01.01.2015, 00.00 h do 07.01.2015, 24.00 h,
10 MW v termíne od 07.01.2015, 00.00 h do 31.01.2015, 24.00 h,
12 MW v termíne od 01.02.2015, 00.00 h do 31.03.2015, 24.00 h,
10 MW v termíne od 01.04.2015, 00.00 h do 30.11.2015, 24.00 h,
12 MW v termíne od 01.12.2015, 00.00 h do 19.12.2015, 24.00 h,
0 MW v termíne od 20.12.2015, 00.00 h do 31.12.2015, 24.00 h,
e) pri poskytovaní podporných služieb zo zdrojov na báze domáceho hnedého uhlia
uplatňovať ceny rovné váženému priemeru cien akceptovaných ponúk na poskytovanie
sekundárnej regulácie výkonu a frekvencie na základe výsledkov ročného výberového
konania na rok 2015, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej
sústavy.
Ministerstvo súčasne uložilo:
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- rozhodnutiami č. 20/2014 zo 14. októbra 2014 a č. 30/2014 z 23. decembra 2014
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
a.s. počnúc dňom 1. januára 2015 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,
c) obstarať v roku 2015 od výrobcu elektriny, ktorý v predchádzajúcom roku vyrobil
viac ako 10 TWh elektriny, podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej
spoľahlivosti elektrizačnej sústavy zo zariadení na výrobu elektriny na báze domáceho
hnedého uhlia na vymedzenom území Slovenskej republiky najmenej 10 MW priemerného
hodinového výkonu sekundárnej regulácie výkonu a frekvencie po dobu celého roku,
v nasledovnom diagrame:
0 MW v termíne od 01.01.2015, 00.00 h do 07.01.2015, 24.00 h,
10 MW v termíne od 07.01.2015, 00.00 h do 31.01.2015, 24.00 h,
12 MW v termíne od 01.02.2015, 00.00 h do 31.03.2015, 24.00 h,
10 MW v termíne od 01.04.2015, 00.00 h do 30.11.2015, 24.00 h,
12 MW v termíne od 01.12.2015, 00.00 h do 19.12.2015, 24.00 h,
0 MW v termíne od 20.12.2015, 00.00 h do 31.12.2015, 24.00 h,
d) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) uhradiť výrobcovi elektriny
cenu, ktorá je rovná váženému priemeru ceny za príslušnú službu na základe ročného
výberového konania pre rok 2015, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
prenosovej sústavy,
e) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) predložiť úradu na schválenie
podklady na stanovenie ceny za poskytovanie disponibility podporných služieb podľa
písmena d) v termíne do 31. 12. 2014,
- rozhodnutiami č. 21/2014, 23/2014, 25/2014 zo 14. októbra 2014 prevádzkovateľom
distribučných sústav, ktorými sú spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. počnúc
dňom 1. januára 2015 tieto povinnosti:
- zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia na časti vymedzeného územia,
- rozhodnutiami č. 22/2014, 24/2014, 26/2014 zo dňa 14. októbra 2014 spoločnostiam
ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s.
počnúc dňom 1. januára 2015 tieto povinnosti:
prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme:
ZSE Energia, a.s.
664 GWh,
Stredoslovenská energetika, a.s.
474 GWh,
Východoslovenská energetika a.s. 287 GWh,
z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia.
Ministerstvo vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok
elektriny uložilo rozhodnutím č. 2/2015 z 31. marca 2015 regulovanému subjektu počnúc
dňom 1. januára 2016 tieto povinnosti:
a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v roku 2016 v objeme 1 584 GWh a dodávať
elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2016 v objeme 1 350 GWh,
b) dodržať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia vo výške najviac 15%
na celkovej domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch,
3

c) dodržať cenu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej úradom v súlade s § 11
zákona o regulácii,
d) zabezpečiť poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie
prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy v zariadeniach na výrobu elektriny na báze
domáceho hnedého uhlia na vymedzenom území Slovenskej republiky, konkrétne sekundárnu
reguláciu výkonu a frekvencie v objeme 10 MW hodinového výkonu, po dobu celého roku
2016,
e) pri poskytovaní podporných služieb zo zdrojov na báze domáceho hnedého uhlia
uplatňovať ceny rovné váženému priemeru cien akceptovaných ponúk na poskytovanie
sekundárnej regulácie výkonu a frekvencie na základe výsledkov ročného výberového
konania na rok 2016, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej
sústavy.
Ministerstvo súčasne uložilo:
- rozhodnutím č. 3/2015 z 31. marca 2015 prevádzkovateľovi prenosovej sústavy spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. počnúc dňom 1. januára 2016 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,
c) obstarať v roku 2016 od výrobcu elektriny, ktorý v predchádzajúcom roku vyrobil
viac ako 10 TWh elektriny, podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej
spoľahlivosti elektrizačnej sústavy zo zariadení na výrobu elektriny na báze domáceho
hnedého uhlia na vymedzenom území Slovenskej republiky, konkrétne sekundárnu reguláciu
výkonu a frekvencie v objeme 10 MW hodinového výkonu, po dobu celého roku 2016,
d) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) uhradiť výrobcovi elektriny
cenu, ktorá je rovná váženému priemeru ceny za príslušný typ podpornej služby na základe
výsledku ročného výberového konania na rok 2016, ktoré bude zverejnené na webovom sídle
prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
e) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) predložiť úradu na schválenie
podklady na stanovenie ceny za poskytovanie disponibility podporných služieb podľa
písmena d) v termíne do 31. 12. 2015,
f) v termíne do 30 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka informovať
ministerstvo o plnení povinností podľa písmen c) a d),
- rozhodnutiami č. 8/2015, 6/2015, 4/2015 zo dňa 31. marca 2015
prevádzkovateľom distribučných sústav, ktorými sú spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.
počnúc dňom 1. januára 2016 tieto povinnosti:
- zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej
z domáceho uhlia na časti vymedzeného územia,
- rozhodnutiami č. 9/2015, 7/2015, 5/2015 zo dňa 31. marca 2015 – spoločnostiam
ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s.
počnúc dňom 1. januára 2016 tieto povinnosti:
prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme:
ZSE Energia, a.s.
639 GWh,
Stredoslovenská energetika, a.s.
439 GWh,
Východoslovenská energetika a.s. 272 GWh,
z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia.
Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii môže úrad z vlastného podnetu
začať konanie o zmene rozhodnutia, ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z
ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
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Dôvodom na začatie cenového konania je zmena plánovaných nákladov na výrobu
elektriny z domáceho uhlia na roky 2015 a 2016, uplatnenie korekcie nákladov vynaložených
na výrobu elektriny z domáceho uhlia za roky 2013a 2014 a zmena objemu elektriny dodanej
do sústavy, ktorá bola preukázateľne vyrobená z domáceho uhlia v tepelných elektrárňach
regulovaného subjektu na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti
vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať elektrinu z domáceho uhlia na roky 2015 a
2016.
Na základe uvedených skutočností úrad začal z vlastného podnetu konanie o zmene
rozhodnutia úradu č. 0014/2014/E, o čom upovedomil regulovaný subjekt listom
č. 9969/2015/BA zo dňa 12. 03. 2015.

a)
b)
c)
d)

Úrad v cenovom konaní vychádzal z
rozhodnutia č. 0014/2014/E zo dňa 21. 11. 2013,
návrhu ceny, na základe ktorého bolo rozhodnutie č. 0014/2014/E vydané,
podkladov predložených regulovaným subjektom v cenovom konaní pod číslom
spisu 4975-2014-BA,
informácií známych mu z úradnej činnosti.

Pri určení cien na rok 2015 uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia boli použité
tieto parametre:
PZ2015 – plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu vo výške ........... eur,
WACC - miera výnosnosti vo výške 6,08 %,
QV2015 – plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na rok 2015 vo výške
1 661 000 MWh,
QT2015 – plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho
uhlia na rok 2015 vo výške ........... MWh,
QRE2015kl – plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok 2015 vo výške ........... MWh,
CE2015 – plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny, minimálne však
vo výške ceny elektriny na straty podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z., okrem
dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny
na rok 2015 vo výške ........... eura/MWh,
CRE2015kl – plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej
z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2015 vo výške
........... eur/MWh,
QRE2015za – plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej
zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok
2015 vo výške ........... MWh,
CRE2015za – plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny
poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva
elektriny na rok 2015 vo výške ........... eur/MWh,
VPS2015 – plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením
na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2015 vo výške ........... eur,
KDU2015 – faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia
regulovaného subjektu v eurách na rok 2015 vypočítaný podľa odseku 5 vo výške ........... eur,
QDE2015 – elektrina vyrobená z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny dodaná
dodávateľom elektriny podľa odseku 1 vo výške 1 425 000 MWh.
Pri určení cien na rok 2016 uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia boli použité
tieto parametre:
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PZ2016 – plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu vo výške ........... eur,
WACC - miera výnosnosti vo výške 6,08 %,
QV2016 – plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na rok 2016 vo výške
1 584 000 MWh,
QT2016 – plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho
uhlia na rok 2016 vo výške ........... MWh,
QRE2016kl – plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok 2016 vo výške ........... MWh,
CE2016 – plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny, minimálne však
vo výške ceny elektriny na straty podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z., okrem
dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny
na rok 2016 vo výške ........... eur/MWh,
CRE2016kl – plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej
z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2016 vo výške
........... eur/MWh,
QRE2016za – plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej
zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok
2016 vo výške ........... MWh,
CRE2015za – plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny
poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva
elektriny na rok 2016 vo výške ........... eur/MWh,
VPS2016 – plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením
na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2016 vo výške ........... eur,
KDU2016 – faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia
regulovaného subjektu v eurách na rok 2016 vypočítaný podľa odseku 5 vo výške ........... eur,
QDE2016 – elektrina vyrobená z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny dodaná
dodávateľom elektriny podľa odseku 1 vo výške 1 350 000 MWh.
Tarifa 66,3112 eura/MWh uvedená v bode 1) vo výrokovej časti rozhodnutia je tarifa
za každú MWh elektriny dodanej do sústavy, ktorá bude preukázateľne vyrobená z domáceho
uhlia v roku 2015.
Tarifa 70,7113 eura/MWh uvedená v bode 3) vo výrokovej časti rozhodnutia je tarifa
za každú MWh elektriny dodanej do sústavy, ktorá bude preukázateľne vyrobená z domáceho
uhlia v roku 2016.
Úrad dňa 16. 04. 2015 listom č. 9970/2015/BA vyzval regulovaný subjekt podľa § 3
ods. 4 a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, a to v lehote do päť dní odo
dňa doručenia výzvy.
Regulovaný subjekt sa listom č. SE/2015/031731 doručeným úradu dňa 23. 04. 2015
a zaevidovaným pod č. 15275/2015/BA vyjadril k podkladom rozhodnutia tak, že berie na
vedomie úradom uvádzané údaje.
Úrad po vyhodnotení podkladov na vydanie rozhodnutia dospel k záveru, že zmena
rozhodnutia č. 0014/2014/E na roky 2015 a 2016 je v súlade s 17 ods. 2 písm. d) zákona
o regulácii a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.
Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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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:
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
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