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R O Z H O D N U T I E 
 
Číslo: 0195/2013/E                                                     Bratislava 23.01.2013 
Spis číslo: 486-2013-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého bodu a 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 zmeny 
rozhodnutia č. 0013/2013/E zo dňa 09.11.2012, ktorým schválil ceny 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 a 6 písm. a) 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 s § 19, 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. mení rozhodnutie č. 0013/2013/E zo dňa 09.11.2012 s účinnosťou odo 
dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2013 takto: 

 
Na druhej strane rozhodnutia sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú: 

 
„6) Zúčtovacia cena odchýlky je rovná konečnej cene prevažujúcej regulačnej elektriny 

dodanej v danej štvrťhodine príslušnej obchodnej hodiny. Ak je objem kladnej regulačnej 
elektriny dodanej v danej štvrťhodine rovný objemu zápornej regulačnej elektriny dodanej 
v danej štvrťhodine príslušnej obchodnej hodiny, je zúčtovacia cena odchýlky rovná 
konečnej cene kladnej regulačnej elektriny. Pokiaľ nebola v danej hodine dodaná žiadna 
regulačná elektrina, zúčtovacia cena odchýlky je rovná 140 €/MWh. 
Konečná cena kladnej regulačnej elektriny je rovná najvyššej ponukovej cene aktivovanej 
kladnej regulačnej elektriny.   
Konečná cena zápornej regulačnej elektriny je rovná najnižšej ponukovej cene 
aktivovanej zápornej regulačnej elektriny. 
Konečné ceny regulačnej elektriny poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy. 
 

7)   Dodávatelia regulačnej elektriny, ktorí v danej štvrťhodine príslušnej obchodnej hodiny  
      dodali regulačnú elektrinu, na základe požiadaviek prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

dostanú uhradený požadovaný objem regulačnej elektriny za ponukovú cenu zaslanú 
v rámci poslednej platnej prípravy prevádzky.  
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V prípade kladnej regulačnej elektriny, platba na základe tejto ponukovej ceny bude 
uhradená každému subjektu za každú MWh dodávky v danej štvrťhodine príslušnej 
obchodnej hodiny.  
V prípade zápornej regulačnej elektriny, pokiaľ je ponuková cena za regulačnú elektrinu 
kladná, Dodávateľ regulačnej elektriny uhradí platbu na základe takto určenej ceny 
za každú MWh dodávky v danej štvrťhodine príslušnej obchodnej hodiny; a pokiaľ je 
cena za regulačnú elektrinu záporná, bude Dodávateľovi zápornej regulačnej elektriny 
uhradená platba na základe takto určenej ceny za každú MWh dodávky v danej 
štvrťhodine príslušnej obchodnej hodiny. Údaje o množstve a cene aktivovanej regulačnej 
elektriny poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy.“. 
 

Doterajší bod 6 sa označuje ako bod 8.  
 

    Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0013/2013/E zo dňa 09.11.2012 
zostávajú nezmenené.  
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým 
rozhodnutím č. 0013/2013/E zo dňa 09.11.2012 ceny za výkon činnosti organizátora 
krátkodobého trhu s elektrinou na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 (ďalej len 
„rozhodnutie“) pre regulovaný subjekt OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, 
IČO: 45 687 862 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

 
Regulovaný subjekt predložil úradu dňa 22.01.2013 pod podacím číslom úradu 

2171/2013/BA návrh na zmenu rozhodnutia  č. 0013/2013/BA zo dňa 09.11.2012, v ktorom 
žiadal doplniť dva body súvisiace so zúčtovacou cenou odchýlky a podmienky platieb za 
dodávku regulačnej elektriny.   
 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že v pôvodnom návrhu ceny ako aj 
v rozhodnutí nebola uvedená zúčtovacia cena odchýlky a podmienky platieb za dodávku 
regulačnej elektriny, ktoré je regulovaný subjekt povinný dodržiavať.    

 
Podľa § 37 ods. 4 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov regulovaný subjekt, ktorý je organizátorom krátkodobého trhu 
s elektrinou vykonáva  činnosť zúčtovania odchýlok, a zároveň je podľa § 37 ods. 6 písm. c), 
d) a e) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
povinný vyhodnocovať, zúčtovať a vysporiadať odchýlky, zúčtovať a vysporiadať regulačnú 
elektrinu.  
 

Podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona 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“) úrad môže na návrh účastníka cenového konania začať konanie o zmene 
rozhodnutia, ak bolo vydané na základe neúplných údajov predložených účastníkom 
cenového konania. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava  


