Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0067/2021 /E
Číslo spisu: 5750-2020-BA

Bratislava 18. ll. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podl'a § 9 ods. 1
písm. b) prvého bodu a§ 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spoj ení s§ 5 ods. 6 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0285/2017/E z09. 03.2017 v znení rozhodnutia č. 0036/2019/E
z 13. ll . 20 18 a v znení rozhodnutia č. 003 6/2020/E z 19. ll . 2019, k to rým bolí schválené
maximálne ceny za dodávku elektriny" odberatel'om elektriny v domácnosti a malým
podnikem a podmienky ich uplatnenia na obdobie od Ol. Ol. 2020 do 31. 12. 2021

rozhodol

podl'a § 14 ods. ll a 15 a§ 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z . z. o regulácii v s i eťových
odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 1 až 35 vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., kterou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších
predpisov z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt SK Energy, s.r.o.,
Púchovská 16, 83 1 06 Bratislava, IČO 36 660 892 m e n í
rozhodnutie č. 0285/201 7/E
z09.03 .201 7 vznení rozhodnutia č.0036/2019/E z 13 . 11. 20 18 a v znení rozhodnutia
č. 0036/2020/E z 19. ll. 2019 na obdobie od O1. O1. 2021 do konca 5. regulačného obdobia
takto:
Vo výrokovej

" T.

častí

rozhodnutia sa doterajšie znenie

častí

I. až III. nahrádza týmto znením :

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zranitel'ných odberatel'ov

I.

Uvedené sadzby a podmienky rcgulovanej dodávky elektriny pre zrani tel'ných
odberatel'ov clektriny, kterými sú odberateli a elektriny v domácnosti a malé podniky
podl'a § 2 písm. I) prvého a tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v s i eťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o regulácii")
platia od O1. O1. 2021 do konca 5. regulačného obdobia a sú určené pre regulovanú
činnost' dodávka elektriny pre zranitel'ných odberatel'ov elektriny, ktorú vykonáva
spoločnosť SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, 83 1 06 Bratislava, IČO 36 660 892 (ďalej
len "dodávatel' elektriny").

2.

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí v sebe zahfňajú náklady na obstaranie elektriny
vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ekonomicky oprávnené náklady na dodávku
elektriny a primeraný zisk, který je možné zahrnúť do ceny dodávate l'a elektriny.

3.

Ceny nezahÍ'ňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát
pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu
za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podl'a cenového rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") . Uvedené položky sú pre každé
odbemé miesto fakturované osobitne v súlade s platným cenovým rozhodnutím úradu
pre príslušného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy, do ktorej je odbemé m iesto
zranitel'ného odberatel'a elektriny pripoj ené a platnými právnymi predpismi v čase
dodávky elektriny.

4.

Ak cenové rozhodnutie úradu , vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne závazný
právny predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, dodávatel' elektriny ich uplatní
od o bdobia určenom v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom všeobecne
závazným právnym predpisom.

5.

Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmlu va o združenej dodávke elektriny alebo
zmluva o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.

6.

Sadzba je zložená z dvoch častí:
a) z mesačnej p latby za jedno odbemé miesto,
b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.

7.

Doba platnosti vysokého pásma (ďalej len " VT") j e zhodná s dobou platnosti vysokej
tarify, doba platnosti nízkeho pásma (d'alej len "NT") j e zhodná s dobou platnosti nízkej
tarify, je určená na základe podmienok príslušného prevádzkovatel'a d istribučnej sústavy
a určuj e ju príslušný prevádzkovatel' di stribučnej sústavy.

8.

lnformácie o šírení signálov HDO a o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na webovom
sídle príslušného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy.

9.

Mesačná

platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podl'a počtu dní trvania
odberu elektriny. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365
(v prestupnom roku 11366) súčtu dvanástich mesačných platieb.

1O. Zranitel'ný odberatel' elektriny má právo zvolit' si podl'a svojich odberových pomerov
ktorúkol'vek sadzbu, pričom musí sp[ňat' podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
Splnenie podmienok dodávatel' elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie j e
dotknuté právo dodávatel'a elektriny resp. príslušného prevádzkovatel'a distribučnej
sústavy podl'a odsekov 12. až 14.
11 . Sadzba sa pridel'uj e spravidla naj menej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého
zranitel'ného odberatel'a elektriny na tom istom odbernom mieste može zranitel'ný
odberatel' elektriny poži adať najskor po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny
sadzby. V prípade zmeny odberových pomcrov zranitel'ného odberatel'a elektriny pred
uplynutím 12 mesiacov može zranitel'ný odbcratel' elektriny požiadať o zmenu sadzby
skor, pričom túto zmenu posudzuje a · odsúhlasuje dodávatel' elektriny a príslušný
prevádzkovatel' distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje
sezónne používanie spotrebi čov . Sadzba sa nemení automaticky podl'a výšky ročnej
spotreby. Zmeniť sadzbu spatne za predchádzajúce obdobie nie j e možné.
12. Dodávatel' elektriny alebo príslušný prevádzkovatel' distri bučnej sústavy je oprávnený
vykonat' kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.
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13. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávatel' elektriny právo doúčtovat'
spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spÍňa zranitel'ný odberatel' elektriny podmienky
podl'a tohto rozhodnutia.
14. Dodávatel' elektriny má právo preveriť pravdivost' a úplnost' údajov uvedených v žiadosti
na zmenu distribučnej sadzby a v prípade zistených rozdielov v skutkovom stave
a údajov uvedených v tejto žiadosti žiadosť zamietne.
15. Fakturovanie mesačnej platby pri prerušení dodávky z dovodu neuhradenia preddavkovej
platby alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktú ry za odobratú elektrinu sa vykoná, ak:
a) nedojde k ukončeniu zm luvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke
elektriny a vtedy bude mesačná platba fakturovaná aj počas trvania odpojenia,
b) dojde k uko nčeniu zml u vy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke
elektriny a vtedy bude mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.
16. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s:
a) prenájmom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokial' toto
zariadenie súvisí s rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,
b) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané zranitel'ným odberatel'om elektriny,
c) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená
zranitel'ným odberatel'om elektriny,
d) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
e) vykonaním úkonov potrebných pri zmene dodávatel'a elektriny.
17.

Odpočet určených meradiel vykoná prís lušný prevádzkovatel'
v súlade s j eho prevádzkovým poriadkom.

18.

Odpočtom určeného meradla sa rozumie odpočet stavu č íselníka meracieho zariadenia
v zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovatel'a distri bučnej sústavy, vykonaný
v termíne a sposobom stanoveným prevádzkovatel'om distribučnej s ústavy, na základe
ktorého dodávatel' elektriny vykoná vyúčtovanie platieb súvisiacich:
a) s dodávkou elektriny za stanovené fakturačné obdobie ak má so zranitel'ným
odberatel'om uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny,
b) s dodávkou a distribúciou elektriny za stanovené fakturačné obdobie ak má
so zranitel'ným odberatel'om uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny.

Odpočet určených

meradiel sa vykonáva na konci

fakturačného

distribučnej

sústavy

obdobia.

A. Všeobecné podmienl<y dodávky elektriny pre zranitel'ných odberatel'ov elektriny
v domácnosti

I.

Bod v časti I. ods. I O neplatí pre osobitné prípady odberov ako sú skupinové odbery,
napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technických prí čin zriadené len jedno odberné
miesto pre viac odberatel'ov elektriny v domácnosti merané len jedným meracím
zariadením a ako odberatel' elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba
(okrem odberov e1ektriny slúžiacich na podnikatel'skú činnost'). V takomto prípade može
byť pridelená iba sadzba DD 1 alebo DD2.

2.

V prípade podnikania na odbernom mieste odberatel'a elektriny v domácnosti
je odberatel' elektriny v domácnosti povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo
možné samostatne merať elektri nu odoberanú na podnikanie.
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3.

Podl'a § 45 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností
v elektroenergetike v znení neskorších predpisov ( ďalej len "vyhláška č. 18/2017 Z. z."),
ak správca bytového domu alebo společenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
dodávatel'ovi elektriny alebo prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy preukáže,
že užívanie společných častí a společných zariadení bytového domu je spojené výlučne
s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo společných častí a společných zariadení
len domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest
společných častí a společných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu
elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.

B. Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zranitel'ných odberatel'ov elektriny malé podniky
1.

Malým podnikom je odberatel' elektriny mimo domácnosti podl'a § 3 písm. b) bod 10.
zákona č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmcne a doplnení niektorých zákonov, s ročnou
spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za preclchádzajúci rok podl'a § 2 písm. k) zákona
o regulácii, ktorému dodáva elektrinu dodávatel' 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 prevádzkovatel'a
distribučnej sústavy.

2.

Ročnou

3.

Dodávatel' elektriny určí koncových odberatcl'u~ e lektriny, ktorí sú považovaní za malý
podnik na rok t, na základe údajov o histórii ich spotreby za rok t-2, ktorými disponuje
pri výkone svojej činnosti. Ak dodávatel'ovi Glekh;iny nie je známa spotreba elektriny
koncového odberatel'a elektriny na jeho odberriych miestach v roku t-2 (napríklad preto,
že dodávatel' elektriny nebol dodávatel'om etektriny do všetkých alebo niektorých
odberných miest koncového odberatel'a elektriny v roku t-2 alebo počas celého roku t-2),
je koncový odberatel' elektriny povinný dodávatcl'ovi elektriny preukázať, že je malým
podnikom na účely pridelenia sadzieb o G!en, ,z:a. dodávku elektriny malému podniku
na rok t a poskytnút' dodávatel'ov i elektrin.y i~piné a pravdivé informácie o všetkých jeho
odberných miestach, do ktorých mu bola v roku t-2 dodávaná elektrina, o spotrebe
elektriny za rok t-2 na týchto odberných rniestach a o období roku t-2, za ktoré je táto
spotreba elektriny na týchto odberných miesmch určená, vrátane daňových dokladov
preukazujúcich tieto skutečnosti. Preukázaníe t),chto skutečností dodávatel'ovi elektriny
zo strany koncového odberatel'a elektriny je podmienkou pridelenia sadzby a ceny
za dodávku elektriny malému podniku na rok t zo strany dodávatel'a elektriny podl'a tohto
rozhodnutia a do doby ich preukázania nic je dodávatel' elektriny povinný prihliadať
na koncového odberatel'a elektriny ako na malý podnik. V prípade neoprávnene
pridelenej sadzby a ceny za dodávku eleklriny m~:l.lému podniku na rok t, má dodávatel'
elektriny právo túto sadzbu koncovému odueratel'ov i elektriny odňat' a dofaktúrovať mu
spotrebu v príslušnej sadzbe p latnej pre od0eratci'ov elcktriny mimo domácností okrem
malých podnikov.

spotrebou elektriny odberatel'a elcktriny_ pocil'a bodu B. 1. sa podl'a § 33 ods. 5
vyhlášky č. 18/2017 Z. z. rozumie jeho spotrcba za všetky j eho od berné miesta za rok,
ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradeni e do kategórie malý
podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.
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II. Ceny a podmienky dodávky elektriny v ,jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny
pre zranitel'ných odberatel'ov elektriny v domácnosti

1.

DDl -Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
0,7500 €/mesiac
a) z mesačnej platby za jedno od berné miesto
b) z ceny za elektrinu
55,3860 €/MWh
Sadzba ODl je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty,
garáže, záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DDl je priradenie di stribučnej
sadzby D 1, prípadne iná vhodná di stribučná sadzba pre odberatel'ov elektriny
v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny
DO 1, pokial' nebude príslušným prevádzkovatel'om distribučnej sústavy poskytovaná
distribučná sadzba pre odberatel'ov elektriny v domácnosti D 1.

2.

DD2 -Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
55,3860 €/MWh
b) z ceny za elektrinu
Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, kterých spotreba elektriny je vyššia (napr.
rodinné domy, byty - odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú
elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby
DD2 je priradenie di stribučných sadzieb D 1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča
pre distribučnú sadzbu D2.

3.

DD3 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno od berné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
60,5329 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
52,1555 €/MWh
Sadzba DD3 je vhodná najma pre odberné miesta s elektrickými akumu lačným i
spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD3
je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú
sadzbu 03. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom
prevádzky v nízkom pásme v nepretrž itom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie
elektri ckých spotrebi čov sa nevyžaduje.

4.

DD4- Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za j edno od berné miesto
b) z ceny za elektrinu - odobratú v o vysokom pásme (VT)
c) z ceny za elektrinu- odobratú v nízkom pásme (NT)

0,7500 €/mesiac
60,5329 €/MWh
52,1555 €/MWh

Sadzba D04 je vhodná najma pre odberné miesta s elektrickými akumu l ačným i
spotrebičmi s vyššou spotrebou elektriny. Podmi enkou na pridelenie sadzby 004
je priradenie distribučných sadzieb 0 3 alcbo 04. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú
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sadzbu D4. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním
akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
5.

DD5 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným
vykurovaním
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
60,5329 €/MWh
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
52,1555 €/MWh
Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Doba
platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýlu·evných elektrických
spotrebičov v čase VT.

III. Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivyc.h sadzbách za dodávku elektriny
pre zranitel'ných odberatel'ov elektriny -: ma_lé podniky
1. DMPl je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.

Sadzba sa skladá:
0,7500 €/mesiac,
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
59,8949 €/MWh.
b) z ceny za elektrinu
Pre odberatel'ov elektriny, ktorých odberné micsta sú pripojené do distribučnej sústavy
nízkeho napatia do lkV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej
sadzby C l .
2. DMP4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrcbou elcktriny s dobou platnosti NT
minimálne 8 hodín denne.
Dobu platnosti NT určuje príslušný preváůzko·~v::ttčl' ' distribučnej sústavy.
Sadzba sa skladá:
··· ·
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobrat~ vo VT
60,9316 €/MWh,
54,2296 €/MWh.
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
Pre odberatel'ov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do di stribučnej sústavy
nízkeho napatia do lkV je podmienkou na prid~ lenie tejto sadzby priradenie d istribučnej
sadzby C4.
3. DMP7 je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberatel'ov elektriny, ktorí využívajú
elektrické priamovýhrevné spotrebiče.
Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne ; ,; blnkovaním priamo výhrevných
elektrických spotrebičov v čase vysokého mhma.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné. n1icsto ·
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
60,9316 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
54,2296 €/MWh.
Pre odberatel'ov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojen é do di s tribučn ej sústavy
nízkeho napatia do lkV je podmienkou na prideleni e tcjto sadzby priradenie distribučnej
sadzby C7.".

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane
z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových
zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Ostatné časti rozhodnutia č. 0285/201 7/E z 09. 03. 2017 v znení rozhodnutia
0036/2019/E z 13 . ll. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E z 19. ll. 2019 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčasť rozhodnutia č. 0285/2017/E
z 09. 03. 2017 v znení rozhodnutia č. 0036/2019/E z 13. ll. 2018 a v znení rozhodnutia
č. 0036/2020/E z 19. ll. 201 9.
č.

Odovodnenie:
Úrad pre reguláciu s ieťových odvetví (ďalej len "úrad") schvál il cenovým rozhodnutím
č. 0285/2017 /E z 09. 03. 20 17 v znení rozhodnutia č. 0036/20 19/E z 13. l l. 2018 a v znení
rozhodnutia č . 0036/2020/E z 19. l l. 20 19 maximálne ceny za dodávku elektriny zranitel'ným
odberatel'om elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2020 s platnosťou až do roku 2021
pre regulovaný subj ekt SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, 831 06 B ratislava, IČO 36 660 892
(ďalej len "regulovaný subjekt").
Dňa 26. 10. 2020 úrad listom č. 24385/2020/BA oznámil regulovanému subjektu,
že začína cenové konanie z v lastného podnetu podl'a § 17 ods. 2 písm. d) zákona
č . 250/2012 Z. z. o regulácii v s ieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďa lej len
"zákon o regulácii") vo veci zmeny rozhodnutia 0285/ 2017/E z 09. 03.2017 v znení
rozhodnutia č. 0036/20 19/E z 13. ll. 2018 a v znení rozhodnutia č . 0036/2020/E
z 19. ll. 2019. List č. 2438 5/2020/BA bol regulovanému subjektu do ručený 29. 10.2020.
Týmto dňom zača l o konanie o cenovej regulácii (ďalej len "cenové konanie").

V cenovom konaní úrad postupuje podl'a zákona o regulácii a vyhlášky Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike
a niektoré
podmienky
vykonávania
regulovaných
činností
v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška č. 18/2017 Z. z.").
Dóvodom na zmenu rozhodnutia je sku tečnost', že v priebehu roku 2020 došlo podl'a
§ 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii k výraznej zmene ekonomických parametrov,
z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Zmena spočíva v med ziročnom poklesearitmetického priem eru denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE
(POW ER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu
F PXE SK BL Cal-t Settlement price v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorý na rok
2020 bo l na úrovni 51,8529 €/MWh a pre rok 2021 je na úrovni 46,1 08 1 €/MWh. CEPxE,t teda
mcdziročn e klesla o 5,7448 €/MWh (- ll ,079 %). V súlade s§ 31 až 35 vyhlášky
č. 18/20 17 Z. z. preto dochádza k zníženiu doterajších maximálnych cien elektriny
za dodávku elekh·iny domácnosti am v sadzbách DD 1 až DD5 a malým podnikem v sadzbách
DMP1 , DMP4 a DMP7.
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V súlade so zásadou súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"správny poriadok") úrad vyzval regulovaný subjekt listom č. 24386/2020/BA z 26. 10. 2020,
aby v lehote siedmich dní odo dňa doručenia výzvy predložili úradu nasledujúce podklady:
a) údaje potrebné na výpočet cien za dodávku elekniny pre odberatel'ov elektriny v domácnosti
na rok 2021 podl'a § 31 a 32 vyhlášky č. 18/2017 Z. z.,

č.

b) údaje potrebné na výpočet cien za dodávku elektliny malému podniku na rok 2021 podl'a
§ 33 až 35 vyhlášky č. 18/201 7 Z. z.,
c) Všeobecných podmienok dodávky elekn·iny pre zranitel'ných odberatel'ov.
V o výpočtoch bolo potrebné použit' nasledovné vstupné údaje:
a) CEPxE,t vo výške 46,1081 €/MWh pre rok 202 1,
b) Ot - vo výške maximálne l ,640 1 €/M Wh,
c) kt - vo výške maximálne 1O %,
d) Pzt - maximálne podl'a vyhlášky č. 18/2017 Z. z.
Regulovaný subjekt bol zároveň oboznámený, že v prípade nepredloženia uvedených
podkladov v určenej lehote bude úrad postupovat' na základe údajov známych úradu z jeho
vlastnej č innosti , najma z údajov získaných v predchádzajúcich cenových konaniach rozhodne
vo vec1.
Regulovaný subjekt elektronickým podaním doručeným úradu 05. ll . 2020
a zaevidovaným pod podacím čís lom úradu 26611/2020/BA predložil v lehote požadované
údaje a vyplnené prílohy.
Úrad v cenovom konaní vychádza z:
a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č . 947-2017-BA k rozhodnutiu
číslo 0285/2017/E z 09. 03.2017,
b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho sp isu č. 4451-2018-BA k rozhodnutiu
číslo 0036/2019/E z 13. ll. 2018,
c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4108-2019-BA k rozhodnutiu
čís lo 0036/2020/E z I 9. ll. 2019,
d) podkladov, ktoré sú

s účasťou

administratívneho spisu

č.

5750-2020-BA,

Podl'a § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regu lácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili parametre,
z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Úrad v tomto rozhodnutí akceptoval vý počly sadzieb regulovaného subjektu, ktoré
koeficient kt, PZt a odchýlku určenú úradom .

zohl'adňujú

Úrad zároveň oznámil regulovanému subjektu, že v cenových konaniach z podnetu
úradu, ktoré začal voči všetkým dodávatel'om elektriny, ktorí dodávajú elektrinu zranitel'ným
odberatel'om postupuje v súlade s § 3 ods. 5 správneho poriadku, teda tak, aby v rozhodovaní
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznika li neodóvodnené rozdiely.
Úrad podl'a § 33 ods. 2 správneho poriadku vyzval regulovaný subjekt Výzvou
na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia z IO. 11. 2020 evidovanou pod
podacím čís l om úradu 25773/2020/BA, aby sa vyj«dril k podkladom konania, k spósobu ich
zistenia a navrhol ich doplnenie, a to do piatich dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Výzva
bola regulovanému subjektu doručená 12. í i . 2020 . Regulovaný subj ekt bol vo výzve

.,

t

\,"' ,

poučený,

že sa m6že vyjadriť písomne alebo ústne do zápisnice (osobne) v sídle úradu. Ak sa
v určenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá
pripomienky a rozhodne vo veci.
Regulovaný subjekt sa k Výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním
rozhodnutia z 1O. ll. 2020 v stanovenej lehote nevyjadril.
Vplyv cien za dodávku elektriny pre odberatel'ov elektriny v domácnosti na rok 2021
oproti roku 2020 bol podl'a § 14 ods. ll zákona o regulácii úradom vyhodnoteni takto :
2020
2021
Rozdiel
Vývoj
Sadzba
JT/VT
NT
JTIVT
NT
JT/VT
NT
JT/VT
NT
DDI
DD2
DD3
DD4
DOS

€/MWh
60,7807

V 0/o

X

€/MWh
55,3860
X

€/MWh
-5,3947
X

-8,88

60,7807

X

55,3860

X

-5,3947

X

-8,88

X
X

78, 1335

54,9964

60 ,5329

52,1555

-17,6006

-2,8409

-22,53

-5 ,17

78, 1335

54,9964

60,5329

52, 1555

-17,6006

-2,8409

-22,53

-5 ,17

78, 1335

54,9964

60,5329

52,1555

-17,6006

-2,8409

-22,53

-5 ,1 7

Yplyv cien za dodávku elektriny malým podnikom na rok 2021 oproti roku 2020 bol
podl'a § 14 ods. ll zákona o regulácii úradom vyhodnotený takto :
2020
Vývoj
2021
Rozdiel
Sadzba
JT/VT
NT
JT/VT
NT
JT/VT
NT
JT/VT
NT
DMPI
DMP4
DMP7

€/MWh
64,8445
82,1973
82, 1973

Mesačné

X

59,0602
59 ,0602

€/MWh
59,8949
60,9316
60,93 16

€/MWh
-4,9496
X

-7,63

-2 1,2657
-21,2657

-25,87
-25,87

X

54,2296
54,2296

-4,8306
-4,8306

V

/o

0

X
-8, 18
-8,1 8

sadzby zajedno odberné miesto sa v porovnaní s rokom 2020 nezmenili.

Úrad pred vydaním rozhodnutia upravil text návrhu ceny z legislatívno-právneho
hl'adiska a zosúladil pojmy v rozhodnutí s ustáleným pojmoslovím v elektroenergetike.
Z d6vodu urč i tosti, zrozumitel'nosti a prehl'adnosti cenového rozhodnutia sa doterajšie znenie
častí I. až III. nahrádza v úplnom znení.
Úrad po preskúmaní a vyhodnotení podkladov k rozhodnutiu dospel k záveru, že
rozhodnutie je v súlade so zákonom o regulácii a § 2 písm. f), § 3 písm. f) a § 31 až 35
vyhlášky č. 18/201 7 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej čas ti tohto
rozhodnuti a.
Podl'a tohto rozhodnutia postupuj e regulovaný
od OI. OI . 202 1 do konca 5. regu lačného obdobia.

subjekt

pn

uplatňovaní

c1en

Úrad zároveň upozo rňuje regu lovaný subjekt na povinnost' informovat' odberatel'ov
elektriny v domácnosti o každej zmene ceny za dodávku elektriny v súlade s § 17 ods. l
písm. b) zákona č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení najnesk6r 30 dní pred nadobudnutím účinno sti zmeny.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvo1anie treba podat' na Úrad
pre regu1áciu s ieťových 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 preskúmatel'né súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Martin Horváth
podpredseda

Andrej J uris
predseda

Rozhodnutie sa doručí :
SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, 83 1 06 Bratisla\:a
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