PREAMBULA
Súčasná Regulačná politika Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), ktorá
bola prijatá Regulačnou radou 8. marca 2016 je platná do konca roku 2021. Nová Regulačná
politika má zohľadňovať novú podobu legislatívy a ako strategický dokument má naznačovať
strategické riadenie regulácie v budúcom regulačnom období. Keďže nová Regulačná politika
na obdobie od 2022-2026 má byť schválená v marci 2021, nie je možné do nej reálne
zapracovať

predpokladané

zmeny

národnej

legislatívy.

Plánovaná

implementácia

legislatívneho balíčka EÚ s názvom "Čistá energia pre všetkých Európanov” (tzv. Zimný
balíček EÚ) si vyžiada v horizonte nadchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov rozsiahlejšiu
novelizáciu a možno aj prijatie úplne nových zákonov o energetike a o regulácii v sieťových
odvetviach. Vzhľadom na uvedené nebude možné zapracovať do novej politiky predpokladané
zmeny národnej legislatívy a nová Regulačná politika by musela byť upravovaná dodatkami
ešte pred začiatkom platnosti. Regulačná politika by jednoznačne mala reflektovať
na transponované zmeny v primárnej legislatíve, pričom proces transpozície na Slovensku
sa momentálne iba zahajuje. Legislatívna implementácia tzv. Zimného energetického balíčka
a dopad úloh z neho je vzhľadom na to, že proces ešte ani nezačal dlhodobá záležitosť.
Práve v tomto období Slovensko bojuje s pandémiou COVID 19. Analýza dopadu COVID 19
na regulovaný sektor zatiaľ neexistuje a dopad COVID 19 na trh s elektrinou a plynom
je nejasný. Doposiaľ v tomto smere nie je spracovaná ani seriózna celospoločenská analýza.
Súčasné odhady vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu sú len čiastkové a všeobecné.
Nie sú tiež stanovené podmienky a kritéria, čo by malo byť cieľom takejto analýzy, pretože
takáto situácia doteraz nenastala.
Na tieto závažné celospoločenské aspekty má reflektovať nová Regulačná politika. Vzhľadom
na závažnosť, rozsah a opodstatnenosť týchto skutočností úrad vypracoval Dodatok k súčasne
platnej Regulačnej politike. Dodatkom sa predlžuje regulačné obdobie o jeden kalendárny rok
a uvádza úpravy, ktoré úrad považuje aktuálne za potrebné na preklenutie tohto prechodného
obdobia.

