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R O Z H O D N U T I E 

 
 

 

Číslo: 005/40710/2014/PR/SD                           Bratislava 07. 03. 2014  

Číslo spisu: 9942-2013-BA 
 

 

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa 

§ 5 ods. 7 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci 

odvolania proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru kontroly 

č. 0069/2013/K zo dňa 26. 11. 2013 
 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) tak,  

že odvolanie spoločnosti CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 31 645 704 z a m i e t a a rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru 

kontroly č. 0069/2013/K zo dňa 26. 11. 2013 p o t v r d z u j e. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly (ďalej len „prvostupňový 

správny orgán“) vydal rozhodnutie č. 0069/2013/K dňa 26. 11. 2013 (ďalej len „rozhodnutie 

č. 0069/2013/K“), ktorým rozhodol tak, že spoločnosti CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 645 704 (ďalej len „CBA VEREX, a.s.“) uložil pokutu 

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej 

len „zákon o regulácii“) vo výške 500,- eur (slovom päťsto eur) za to, že sa dopustila správneho 

deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. af) zákona o regulácii tým, že nedodržala povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. o) zákona o regulácii, pretože spoločnosť CBA VEREX, a.s. si ako 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy nesplnila svoje povinnosti ustanovené v § 22 a v § 32 

vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom voči organizátorovi 

krátkodobého trhu s elektrinou. 

Proti rozhodnutiu č. 0069/2013/K podala spoločnosť CBA VEREX, a.s. v súlade 

s ustanovením § 53 správneho poriadku v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Odvolanie 

proti rozhodnutiu č. 0069/2013/K bolo úradu doručené 09. 12. 2013 a zaevidované  

pod č. 40710/2013/BA. 

CBA VEREX, a.s. v podanom odvolaní uviedla, že prvostupňový správny orgán 

dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie  

č. 0069/2013/K vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Spoločnosť CBA VEREX, a.s. 
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na základe skutočností uvedených v odvolaní navrhuje, aby pokuta vo výške 500,- eur uložená 

spoločnosti CBA VEREX, a.s. bola zrušená. 

Dňa 08. 01. 2013 bolo odvolanie spolu so spisovým materiálom v súlade s § 57 ods. 2 

správneho poriadku postúpené odvolaciemu orgánu, ktorým je podľa § 5 ods. 7 písm. d) 

zákona o regulácii predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „odvolací 

orgán“).  

Odvolací orgán v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté 

rozhodnutie č. 0069/2013/K v celom rozsahu tak, ako aj predložený spisový materiál 

a podklady, ktoré boli v ňom obsiahnuté. Dôsledne a podrobne zvážil všetky dôvody a dôkazy 

uvádzané v odvolaní a zhodnotil závery a zdôvodnenia uvedené úradom v rozhodnutí 

č. 0069/2013/K jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach a zistil nasledovné: 

Prvostupňový správny orgán kontrolou plnenia povinností prevádzkovateľov 

distribučných sústav podľa vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá  

pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s plynom (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z. z.”) zistil, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. si 

svoje povinnosti ustanovené v § 22 a v § 32 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. voči organizátorovi 

krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE, a.s.“) nesplnila.  

Prvostupňový správny orgán listom č. 35264/2013/BA zo dňa 30. 10. 2013 oznámil 

spoločnosti CBA VEREX, a.s. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty  

za porušenie zákona o regulácii. Oznámenie o začatí správneho konania si CBA VEREX, a.s.  

prevzala dňa 04. 11. 2013. 

Podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona o regulácii regulovaný subjekt je okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinný dodržiavať pravidlá trhu. Podľa § 22 a § 32 

vyhlášky č. 24/2013 Z. z. je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný plniť si ustanovené 

povinnosti voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.  

Kontrolou plnenia uvedených povinností úradom bolo zistené, že spoločnosť CBA 

VEREX, a.s. si svoje povinnosti ustanovené v § 22 a v § 32 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. voči 

organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou nesplnila, čím porušila povinnosť ustanovenú  

v § 29 ods. 1 písm. o) zákona o regulácii a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 

písm. af) zákona o regulácii. 

V priebehu prvostupňového správneho konania podala k uvedenému zisteniu listom  

zo dňa 04. 11. 2013 vyjadrenie spoločnosť CBA VEREX, a.s., v ktorom uviedla,  

že podpísanú zmluvu dňa 28. 08. 2013 odoslala OKTE, a.s. a do dňa 04. 11. 2013 sa jej 

nevrátila. Spoločnosť CBA VEREX, a.s. sa prihlásila na seminár organizovaný OKTE, a.s., 

konaný dňa 06. 11. 2013, nakoľko uvedená problematika jej nie je jasná. 

Prvostupňový správny orgán po preverení všetkých skutočností a preskúmaní všetkých 

podkladov zistil, že pri zadávaní údajov do systému mala problémy z toho dôvodu,  

že nepostupovala podľa návodu uvedeného na internetovej stránke OKTE, a.s. a spoločnosť 

CBA VEREX, a.s. požiadala o odklad nahlasovania údajov do systému ISOM, pokiaľ  

sa nevráti zodpovedný pracovník do práce. Spoločnosť CBA VEREX, a.s. zanedbala svoje 

povinnosti plynúce z vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktoré bola povinná plniť si odo dňa  

01. 07. 2013 a tým došlo k porušeniu zákona o regulácii. 

Prvostupňový správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie 

skutočného stavu veci a dospel k záveru, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. porušila zákon 

o regulácii. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty prvostupňový správny orgán prihliadol najmä 

na spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu. Prvostupňový správny orgán  

pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. je 

povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej 
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činnosti, za dodržiavanie, ktorých zodpovedá. Prvostupňový správny orgán tiež prihliadol  

na skutočnosť, že nesplnenie uvedených povinností spoločnosťou CBA VEREX, a.s. má 

vplyv na plnenie zákonom ustanovených povinností organizátorom krátkodobého trhu 

s elektrinou. Prvostupňový správny orgán pri určovaní výšky uloženej pokuty vzal do úvahy 

aj technickú náročnosť procesu zadávania údajov do systému ISOM a preto pristúpil 

k uloženiu pokuty na úrovni spodnej hranice zákonom ustanovenej sadzby. Prvostupňový 

správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. podniká kroky 

vedúce k splneniu zákonných povinností. 

Ako dôvody odvolania uviedla spoločnosť CBA VEREX, a.s. okrem iného,  

že „Spoločnosť CBA VEREX, a.s.  požiadala už dňa 08. 07. 2013 o vydanie kvalifikačného 

certifikátu vo forme USB kľúča, ktorý umožnil elektronicky zabezpečený podpis pre vstup  

do systému ISOM. Od času, kedy spoločnosť elektronicky zabezpečený podpis získala, 

snažila sa údaje do systému ISOM zadávať. Program však nebol funkčný. Dôkaz: protokol 

o podaní žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu I.CA, mailová korešpondencia URSO 

a CBA VEREX, a.s. zo dňa 04. 11. 2013. Dňa 08. 07. 2013 spoločnosť CBA VEREX, a.s. 

podpísala Zmluvu o poskytovaní dát pre výkon činnosti správy a zberu údajov organizátorom 

krátkodobého trhu s elektrinou a odoslala ju na podpísanie spoločnosti OKTE, a.s. so sídlom 

Mlynské Nivy 59/A, Bratislava. Bez akéhokoľvek zavinenia spoločnosti CBA VEREX, a.s. 

zmluvu spoločnosť OKTE, a.s. podpísala a vrátila CBA VEREX, a.s. až dňa 11. 11. 2013. 

Dôkaz: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činnosti správy a zberu údajov organizátorom 

krátkodobého trhu s elektrinou s poštovou pečiatkou o vrátení zmluvy.“ 

Spoločnosť CBA VEREX, a.s. vo svojom odvolaní argumentuje tým, že „Podľa 

citovanej zmluvy (čl. I. bod 1.)spoločnosť OKTE, a.s. zodpovedá za správu a zber nameraných 

údajov v zmysle zák. čís. 251/2012 Z. z. Predmet zmluvy je medzi CBA VEREX, a.s.  

a OKTE, a.s. vymedzený v čl. II. cit. Zmluvy a spočíva okrem iného v odovzdávaní 

nameraných hodnôt odberov elektriny, dodávok elektriny a pod. k čomu bola spoločnosť 

OKTE, a.s. povinná vytvoriť všetky podmienky. Spoločnosť svoju povinnosť porušila 

a podmienky pre zadávanie údajov nevytvorila, údaje nebolo možné ešte dňa 04. 11. 2013  

do systému zadávať. Dôkaz: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činnosti správy a zberu 

údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.“ 

Ďalším dôvodom odvolania spoločnosti CBA VEREX, a.s. je skutočnosť,  

že „V zmysle čl. II. bod I. Zmluvy o poskytovaní dát pre výkon činnosti správy a zberu 

údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, bola spoločnosť OKTE, a.s. povinná 

zabezpečiť spoločnosti CBA VEREX, a.s. prístup do IS OKTE. Tento prístup však 

spoločnosť OKTE, a.s. umožnila spoločnosti CBA VEREX, a.s. až dňa 05. 11. 2013.  

Ako uvádzame vyššie, spoločnosť OKTE, a.s. bola povinná vytvoriť všetky podmienky  

pre odovzdávanie dát zadávateľmi. Ešte dňa 04. 11. 2013 však nebolo možné údaje  

do systému ISOM zadávať. O tejto skutočnosti svedčí mailová komunikácia medzi 

zodpovedným zamestnancom spoločnosti CBA VEREX, a.s. a zodpovedným zamestnancom 

URSO. Z jej obsahu je nesporné, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. sa snažila údaje podľa 

vyhlášky čís. 24/2013 Z. z. zadávať, avšak problémy zapríčinené spoločnosťou OKTE, a.s. jej 

to neumožnili. O tejto skutočnosti Úrad pre reguláciu sieťového odvetvia mal vedomosť. 

Zodpovedná zamestnankyňa spoločnosti CBA VEREX, a.s. zaslala na základe výzvy 

zamestnankyne URSO dňa 04. 11. 2013 tabuľku (dáta za obdobie júl až október 2013) 

s vyjadrením e-mailom a tiež písomne, čo považovala na základe oznámenia pani Juhászovej 

za splnenie si zákonnej povinnosti. Zdôrazňujeme, že systém ISOM v tomto čase ešte 

nefungoval pre chyby v programe a bolo potrebné nájsť aspoň náhradné riešenie, čo sme 

vykonali. Dôkaz: list od CBA VEREX, a.s. do URSO zo dňa 04. 11. 2013, e-mail odpoveď  

p. Juhászovej z URSO. Napriek zabezpečeniu splnenia si povinnosti náhradným spôsobom 

popísaným v bode 4. OKTE, a.s. telefonicky oznámilo spoločnosti CBA VEREX, a.s.,  
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že v takejto podobe údaje nechce. Dňa 04. 11. 2013 bol v spoločnosti CBA VEREX, a.s. 

osobne prítomný pri zadávaní údajov do systému pán Ján Tkáč, zodpovedný zástupca  

za dodávku a distribúciu elektriny. Pán Tkáč skonštatoval, že zadávania údajov do systému  

vo forme, v akej mali byť zadávané, nebolo objektívne zrealizovateľné. Dôkaz: výsluch  

p. Tkáča. Na to, aby vôbec bolo možné údaje do systému ISOM zadávať, bolo nevyhnutné 

zakúpiť nový počítač s vyššou verziou programu Windows, čo pre spoločnosť CBA VEREX, a.s. 

znamenali ďalšie zvýšené náklady. Zodpovedný zamestnanec spoločnosti CBA VEREX, a.s. 

sa zúčastnil dňa 06. 11. 2013 školenia v spoločnosti OKTE, a.s. Ešte ani na školení nevedeli 

zodpovední zamestnanci spoločnosti OKTE, a.s. dať odpovede na mnohé otázky týkajúce  

sa zadávania údajov do systému. Ešte aj zodpovední zamestnanci URSO v telefonickom 

kontakte so zodpovednou zamestnankyňou CBA VEREX, a.s. priznali, že podmienky 

zadávania údajov do systému nie sú pripravené, dostať sa systému nebolo do 04. 11. 2013 

možné. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO) bol povinný pri vydávaní 

rozhodnutia o uložení pokuty riadiť sa v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a ust. § 3 ods. 1 

správneho poriadku zásadou zákonnosti a v zmysle ust. § 3 ods. 5 a ust. § 32 správneho 

poriadku zásadou materiálnej pravdy. URSO sa týmito zásadami neriadil. Objektívne nezistil, 

kto zapríčinil, že údaje nebolo do systému možné zadávať. Napriek vedomosti o nefunkčnosti 

systému ( čo vyplýva z písomnej komunikácie medzi URSO a CBA VEREX, a.s.) uložil 

pokutu subjektu, ktorý tento stav žiadnym spôsobom nespôsobil a nezavinil. Príčiny, pre ktoré 

do systému nebolo možné údaje zadávať sú výlučne na strane spoločnosti OKTE, a.s. Pokutu 

je možné uložiť na základe zavineného porušenia povinností. Z rozhodnutia URSO 

nevyplýva, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. porušenie povinnosti zavinila. ” 

Na základe uvedenia týchto skutočností spoločnosť CBA VEREX, a.s. konštatuje,  

že úrad dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam 

a rozhodnutie úradu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.  

Odvolací orgán listom zo dňa 23. 01. 2014 pozval spoločnosť CBA VEREX, a.s.  

na oboznámenie sa s podkladom pred vydaním rozhodnutia na 13. 02. 2014 a súčasne ju vyzval 

na zabezpečenie účasti pána Jána Tkáča na oboznámení s podkladmi pred vydaním 

rozhodnutia dňa 13. 02. 2014 alebo predloženie odvolaciemu orgánu ako dôkaz jeho písomné 

vyjadrenie o skutočnostiach týkajúcich sa tohto konania. Spoločnosť CBA VEREX, a.s.  

sa nezúčastnila oboznámenia s podkladmi pred vydaním rozhodnutia a predložila odvolaciemu 

orgánu svedeckú výpoveď pána Jána Tkáča – Vyjadrenie o skutočnostiach týkajúcich  

sa zadávania údajov do systému OKTE zo dňa 04. 02. 2014.  

Vo svojej písomnej svedeckej výpovedi pán Tkáč (zodpovedný zástupca spoločnosti 

CBA VEREX, a.s.) uvádza, že od nadobudnutia platnosti zákona o regulácii a vyhlášky  

č. 24/2013 Z. z. sa osobne spolu so zamestnankyňou CBA VEREX, a.s. zodpovednou  

za uvedenú agendu, niekoľkokrát pokúšal zadávať údaje do informačného systému OKTE, 

a.s. Pamätá sa, že sa tak dialo od júla 2013. Svojou výpoveďou potvrdzuje, že spoločnosť 

OKTE, a. s., ktorá je zodpovedná za to, aby bolo možné údaje zadávať a odosielať, toto 

neumožnila ešte ani dňa 04. 11. 2013, kedy bol osobne prítomný v spoločnosti CBA VEREX, 

a.s. a kedy sa o zadávanie údajov osobne pokúšal. Keďže tento systém bol v spoločnosti  

CBA VEREX, a.s. nefunkčný, oslovil viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú distribúciou 

a predajom elektriny a ktoré potvrdili, že taktiež nemôže do systému OKTE, a.s. údaje 

zadávať. O tejto skutočnosti spolu so zamestnancami spoločnosti CBA VEREX, a.s. 

niekoľkokrát telefonovali a upozorňovali spoločnosť OKTE, a.s. Informačný systém sa podľa 

vyjadrenia pána Tkáča sfunkčnil až dňa 05. 11. 2013. 

Odvolací orgán preskúmal všetky predložené dôkazy a vykonal navrhovaný dôkaz, 

výsluch pána Tkáča. 
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Odvolací orgán je toho názoru, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. bola povinná 

v zmysle § 22 a § 32 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. zadávať potrebné namerané údaje do systému 

ISOM odo dňa 01. 07. 2013, z čoho vyplýva, že potrebný prístup do systému a ostatné 

náležitosti si mala zabezpečiť pred účinnosťou týchto povinností. Ako vyplýva z odvolania 

spoločnosti CBA VEREX, a.s. a dôkazov predložených spolu s ním, potrebnú zmluvu 

spoločnosť CBA VEREX, a.s. podpísala až dňa 08. 07. 2013. Celkový technický a zmluvný 

proces zadávania údajov do systému ISOM pozostáva z viacerých krokov, ktoré boli a sú 

uverejnené na internetovej stránke OKTE, a.s. a podrobne opisujú proces, ktorý predchádza 

samotnému zadávaniu dát do systému. Uzatvorenie zmluvy, získanie kvalifikovaného 

certifikátu boli prvé kroky, ktoré bolo potrebné vykonať v dostatočnom predstihu. Jedným 

z krokov bolo aj odoslanie vyexportovaného dátového súboru verejného certifikátu 

v predpísanej forme. Keďže spoločnosť CBA VEREX, a.s. pristúpila k uzatvoreniu zmluvy, 

ako prvotnému kroku, až dňa 08. 07. 2013, zanedbala svoje povinnosti.  

Odvolací orgán nepovažuje tvrdenie spoločnosti CBA VEREX, a.s., že príčiny,  

pre ktoré do systému nebolo možné údaje zadávať sú výlučne na strane spoločnosti OKTE, a.s.  

za preukázané a v celom rozsahu pravdivé. Prvostupňový správny orgán v rámci zisťovania 

skutočného stavu veci požiadal o vyjadrenie aj OKTE, a.s., ktorá uviedla, že spoločnosť  

CBA VEREX, a.s. nepostupovala podľa postupu uvedeného na portáli www.okte.sk a preto 

nemohla vložiť požadované údaje do systému ISOM. OKTE, a.s. tiež uviedla, že na základe 

e-mailu zo dňa 07. 11. 2013 kolegovia z Front Office spätne telefonovali  spoločnosti  

CBA VEREX, a.s. a pracovníčka spoločnosti CBA VEREX, a.s. požiadala o odklad nahlasovania 

údajov pokiaľ sa nevráti zodpovedný pracovník do práce z dôvodu práceneschopnosti. 

V prípade, ak spoločnosť CBA VEREX, a.s. mala problémy s prihlásením sa do systému, 

mala kontaktovať spoločnosť OKTE, a.s. a aktívne pracovať na splnení svojich povinností. 

Toto vyjadrenie spoločnosti OKTE, a.s. je súčasťou spisu č. 9942-2013-BA a bolo 

k dispozícii k nahliadnutiu v priebehu celého správneho konania na prvom aj druhom stupni. 

Tieto skutočnosti potvrdzuje aj vyjadrenie spoločnosti CBA VEREX, a.s. zo dňa 04. 11. 2013, 

v ktorom uvádza, že podpísanú zmluvu odoslali dňa 28. 08. 2013 a keďže vypĺňanie tabuliek 

súvisiacich s touto činnosťou im nie je jasné, prihlásili sa za tým účelom na seminár 

organizovaný OKTE, a.s. dňa 06. 11. 2013. 

Tvrdenia spoločnosti CBA VEREX, a.s., podľa ktorých z e-mailovej komunikácie  

zo dňa 04. 11. 2013 medzi spoločnosťou CBA VEREX, a.s. a úradom vyplýva, že je 

nesporné, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. sa snažila údaje zadávať, avšak problémy  

na strane OKTE, a.s. jej to neumožnili, považuje odvolací orgán za zavádzajúce.  

Z predloženej e-mailovej komunikácie v znení „my ako úrad tiež komunikujeme s OKTE 

a zisťujeme kde je problém“ nevyplýva, že nemožnosť zadávania údajov do systému ISOM 

bola spôsobená OKTE, a.s. Spomenutá e-mailová komunikácia sa týkala skutočnosti,  

že spoločnosť CBA VEREX, a.s. zaslala prvostupňovému správnemu orgánu svoje vyjadrenie 

k oznámeniu o začatí správneho konania najskôr prostredníctvom e-mailu a následne poštou. 

Prvostupňový správny orgán len skonštatoval, že vyjadrenie môže spoločnosť CBA VEREX, a.s. 

zaslať na adresu úradu písomne a taktiež, že v záujme zistenia skutočného stavu veci 

prvostupňový správny orgán komunikuje aj s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. 

Odvolací orgán na tomto mieste zdôrazňuje, že tvrdenie, že úrad napriek vedomosti 

o nefunkčnosti systému, čo vyplýva z písomnej komunikácie medzi úradom a spoločnosťou 

CBA VEREX, a.s. uložil spoločnosti CBA VEREX, a.s. pokutu aj keď porušenie povinnosti 

žiadnym spôsobom nezavinila a nespôsobila, nie je pravdivé, pretože takéto tvrdenie 

nevyplýva zo žiadnych podkladov, ktoré mal odvolací orgán k dispozícii. Skutočnosť,  

že spoločnosť CBA VEREX, a.s. nepristúpila k zadávaniu údajov do systému ISOM nebola 

spôsobená OKTE, a.s., ale zanedbaním svojich povinností spoločnosťou CBA VEREX, a.s. 

http://www.okte.sk/
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Odvolací orgán konštatuje, že v oznámení o začatí správneho konania prvostupňový 

správny orgán uviedol, že v prípade neodkladného splnenia uvedených povinností voči 

OKTE, a.s., bude táto skutočnosť zohľadnená správnym orgánom pri určovaní výšky pokuty. 

Podľa názoru odvolacieho orgánu, táto skutočnosť bola zohľadnená dostatočným spôsobom 

pri stanovovaní výšky pokuty prvostupňovým správnym orgánom. To však neznamená,  

že k porušeniu povinností ustanovených v zákone spoločnosťou CBA VEREX, a.s. nedošlo. 

Je nesporné, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. porušila zákon č. 250/2012 Z. z. 

a prvostupňový správny orgán v takom prípade je povinný uložiť za porušenie zákona pokutu, 

pričom pri určovaní výšky pokuty prihliada najmä na spôsob, čas trvania a následky 

protiprávneho stavu.  

Odvolací orgán je toho názoru, že prvostupňový správny orgán sa pri vydávaní 

rozhodnutia o uložení pokuty spoločnosti CBA VEREX, a.s. riadil zásadou zákonnosti  

vyplývajúcou z Ústavy Slovenskej republiky a takisto aj zásadou materiálnej pravdy, keďže 

komunikoval jednak so spoločnosťou CBA VEREX, a.s. ako aj s OKTE, a.s. za účelom 

spoľahlivého zisťovania stavu veci a konal v medziach, rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovil 

zákon, keďže za preukázateľné porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. uložil spoločnosti CBA 

VEREX, a.s. pokutu, pričom dôvody nesplnenia si zákonných povinností zohľadnil ako 

poľahčujúce okolnosti. 

Odvolací orgán po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie považuje napadnuté 

rozhodnutie za vecne správne, nakoľko k porušeniu zákona o regulácii preukázateľne došlo 

a uloženú pokutu vo výške 500,- eur, vzhľadom na všetky skutočnosti považuje za primeranú.  

Odvolací orgán sa stotožňuje s prvostupňovým správnym orgánom, ktorý zohľadnil 

v maximálnej miere technickú náročnosť procesu zadávania údajov do systému ISOM  

aj skutočnosť, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. začala vyvíjať kroky vedúce k splneniu  

si svojich povinností, a preto pristúpil k uloženiu pokuty na najnižšej možnej hranici 

stanovenej zákonom. 

Odvolací orgán má za to, že spoločnosť CBA VEREX, a.s. ani v priebehu konania na 

prvom stupni, ani v priebehu odvolacieho konania nepreukázala, že by k nedodržaniu 

zákonom stanovenej povinnosti došlo výlučne z dôvodov na strane OKTE, a.s. 

Na základe uvedených stanovísk a vyjadrení odvolací orgán rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 

                predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

Rozhodnutie sa doručí: 

CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 645 704 


