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

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo: 0013/2013/E                                                   Bratislava, 09.11.2012 
Číslo spisu: 6132-2012-BA 
 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5      
písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o cene za výkon 
činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na obdobie od 1. januára 2013              
do 31. decembra 2013 pre regulovaný subjekt OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A,                     
821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862  

 
 

r o z h o d o l 
 
 

podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. s) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 1 písm. j) a § 2 písm. j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej 
vykonania a § 42, 43 a 44 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov tak, 
že pre regulovaný subjekt OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862 
schvaľuje na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 tieto ceny za výkon činnosti 
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou:  
 
1) Tarifa TZO2013 vo výške 0,0129 €/MWh za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie 

odchýlok v roku 2013 určenú pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim 
vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení 
a vysporiadaní odchýlok za celkový objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa 
vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane plánovaných 
cezhraničných prenosov elektriny, bilančných skupín subjektov zúčtovania odchýlok, 
ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu 
o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, podľa denných diagramov, a pre 
subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na 
inú bilančnú skupinu za celkový objem poskytnutej regulačnej elektriny. 

 
2)  Ročná fixná platba PZO2013 vo výške 14 395,1227 € za prístup do systému zúčtovania, 

vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok v roku 2013 určenú pre subjekt zúčtovania 
odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú 
zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje 
podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu. 
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3)  Ročná fixná platba  FPOTE2013 vo  výške  450,0000 €  za  organizovanie  a  vyhodnotenie 

krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2013 pre subjekt zúčtovania, ktorý je účastníkom 
organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou. 

 
4) Tarifa TOTE2013 vo výške 0,0500 €/MWh za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého 

trhu s elektrinou na rok 2013 za elektrinu nakúpenú a predanú účastníkom krátkodobého 
trhu s elektrinou. 

 
5) Tarifa TPSote

2013 vo výške 0,6283 €/MWh za prevádzkovanie systému pre organizátora 
krátkodobého trhu s elektrinou v roku 2013.  
 

6) Hodnoty ekonomických parametrov: 

PPZO2013 – maximálny výnos za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok 
v štvrťhodinovom rozlíšení vo výške ..... € v roku 2013, 

PNZO2013 – plánované prevádzkové náklady súvisiace so zúčtovaním, vyhodnotením         
a vysporiadaním odchýlok zúčtovateľa odchýlok vo výške ..... € v roku 2013, 

INVZOPL2013 – celkový plánovaný objem investícií súvisiacich so zúčtovaním odchýlok            
vo výške ..... € v roku 2013,  

AR – regulované aktíva využívané v súvislosti so zúčtovaním, vyhodnotením 
a vysporiadaním odchýlok vo výške ..... €, 

VOTE2013 – maximálny výnos za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu 
s elektrinou vo výške ..... € v roku 2013,      

PNOTE2013 –  plánované prevádzkové náklady súvisiace s organizovaním a vyhodnotením 
krátkodobého trhu s elektrinou vo výške ..... € na rok 2013, 

INVOTEPL2013 – celkový plánovaný objem investícií súvisiacich s organizovaním 
a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou vo výške ..... € v roku 2013,  

PNOT2013 – plánované náklady zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na organizovanie 
a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou vo výške ..... € v roku 2013, 

AR – regulované aktíva využívané v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením 
krátkodobého trhu s elektrinou vo výške ..... €. 

 
Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez DPH.  
 
Odôvodnenie: 
 
 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 29.10.2012 doručený 
návrh ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou 
na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného 
subjektu OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862 (ďalej len 
„regulovaný subjekt“) zaevidovaný pod podacím číslom úradu 31167/2012/BA. Týmto dňom 
začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).  
 

Úrad pri schválení návrhu ceny na rok 2013 pre regulovaný subjekt vychádzal  
z nasledovných parametrov uvedených v návrhu ceny: 
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a) QSZ
2013 v počte ..... subjektov zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej 

zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení 
a vysporiadaní odchýlok, 

b) QPZ
2013 v počte ..... subjektov, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú 

zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,  
c) QDD

2013 vo výške ..... MWh, 
d) QRE

2013 vo výške ..... MWh, 
e) QKpo

2013 vo výške ..... MWh,  
f) Qote

2013 v počte ..... účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, 
g) QOTE2013 vo výške ..... MWh. 

 
Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so 

zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), s § 1    
písm. j) a § 2 písm. j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. 
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a § 42, 43 a 44 
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, a preto rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Úrad v cenovom konaní v súlade s § 44 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii           

v sieťových  odvetviach postupoval podľa doterajšieho zákona o regulácii. 
 
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 vo veciach cien 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: 
OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava  


