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[Úrad pre reguláciu sieťových odvetví]

Uplynulý rok 2014 možno hodnotiť ako rok, v ktorom sa
už uplatnili všetky ustanovenia tzv. energetického
balíčka a a regulácia na Slovensku sa podľa zákona
číslo 250/2012 Z. z.o regulácii v sieťových odvet-
viach (ďalej aj "zákon o regulácii" alebo "zákon 
č. 250/2012 Z. z.")  uskutočňovala v plnom súlade
s legislatívou Európskej únie. Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej aj "úrad") pritom dbal, aby
boli rešpektované špecifiká Slovenskej republiky,
energetického sektora s dôrazom na fungovanie trhov
s elektrinou a plynom a taktiež práva spotrebiteľov.    

Od samého počiatku bolo cieľom úradu nastavenie
jasných a vyvážených pravidiel fungovania trhov 
s energiami. Najmä v poslednom období sa však
objavili názory, že regulácia v oblasti dodávok energií
utlmuje súťaž a celý trh. Takéto názory možno po-
važovať za podnikateľsky účelové, pretože prax
ukázala, že štátna regulácia v energetike je stále
vysoko aktuálna, ak nemá prísť k deformácii trhu
a oslabeniu postavenia odberateľov. Okrem toho
sú ceny stanovené ako maximálne ceny, čo zna-
mená, že nič nebráni dodávateľom súťažiť o odbe-
rateľa lepšou cenou a kvalitou tovarov a služieb.  

Záver roka 2014 bol poznamenaný turbulentnými uda-
losťami, prameniacimi v konštatovaniach a odporú-
čaniach v časti o energetike v Country Report
(Národnej správe) o Slovensku, ktorú každoročne
publikuje Európska komisia. 

Úrad okamžite reagoval a odmietol  akékoľvek tvrdenia
a výhrady komisie ako nepodložené a neobjektívne.
Nakoniec sa podarilo dokázať, že regulačný rámec
na Slovensku je zreteľne predvídateľný a všetky
jeho rozhodnutia smerom k trhu s energiami sú
plne transparentné a analyticky odôvodnené. Výsled-
kom polemiky bola nová podoba správy o Slovensku,
v ktorej nie je už ani zmienka o nedostatkoch v ener-
getike či odporučeniach na zlepšenie situácie.

Vysoká miera transparentnosti v činnosti úradu vždy
bola a zostáva prioritou aj bez  zásahov Európskej
komisie a pretože správa nie je určená výlučne len
odbornej, ale aj laickej verejnosti, obsahuje z hľa-
diska jej rozsahu maximálne množstvo použiteľných
údajov a informácií. Podrobné fakty a spôsob získa-
nia použitých faktorov (konštánt, premenných, in-
tervalov a pod.) a zdôvodnenie ich použitia spolu 
s popisom vzorcov na výpočet taríf a koncových cien
energií môže každý záujemca nájsť na webovej
stránke úradu www.urso.gov.sk.  
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Trh s elektrinou
Vhodné predpoklady na reálny rozvoj trhu s elektrinou

v Slovenskej republike sa vytvorili v roku 2012 prijatím
novej legislatívy na základe smernice Európskeho
parlamentu a Rady č. 2009/72/ES. Dopad týchto
zmien vzhľadom na rozsah a spôsob vykonávania
cenovej regulácie sa pozitívne prejavil práve v roku
2014. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že sa
v sekundárnej legislatíve vydanej úradom jednoz-
načne stanovili pravidlá pre všetkých účastníkov trhu,
základné náležitosti zmluvných vzťahov, určili sa
vzorové obchodné podmienky a obmedzili sa špekulá-
cie s „SLA“ zmluvami (zmluvy o poskytovaní služieb
regulovaného subjektu, ktorý vykonáva regulovanú
činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je
súčasťou vertikálne integrovaného podniku) a vytvoril
sa priestor pre intenzívny rozvoj medzinárodných
vzťahov. Dôkazom správnej cesty je rozširovanie
market couplingu. To všetko malo pozitívny vplyv
na vytváranie jednotného trhu s elektrinou.

Regulácia sústavy
Oddelenie výroby a dodávok od sieťových služieb

(prenos a distribúcia) bolo v Slovenskej republike
zrealizované už v roku 2007. Proces bol dokonaný
na základe smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/72/ES certifikáciou prevádzkovateľa
prenosovej sústavy, ktorá sa úspešne skončila 
v roku 2014. V tom roku sa vykonal aj dohľad nad
plnením podmienok certifikácie prevádzkovateľa
prenosovej sústavy bez zistenia závažnejších ne-
dostatkov.

Technická funkčnosť sústavy
Zodpovednosť za technickú funkčnosť prenosovej sús-

tavy má prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý
pravidelne predkladá informácie o zámeroch rozvoja
sústavy úradu a Ministerstvu hospodárstva SR.
Najdôležitejším dokumentom je desaťročný plán
rozvoja sústavy, ktorý prevádzkovateľ prenosovej
sústavy predkladá na schválenie úradu. Ide o po-
vinnosť, ktorá sa do legislatívy SR dostala v rámci
harmonizácie relevantných legislatívnych predpisov
Európskej únie, konkrétne Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 714/2009 o podmienkach
prístupu pre cezhraničný obchod s elektrinou. Prevádz-
kovateľ prenosovej sústavy každoročne vypracúva
desaťročný plán rozvoja sústavy, konzultuje ho so
zainteresovanými stranami a spracováva správu 

o plnení predchádzajúceho desaťročného plánu
rozvoja sústavy a následne ich predkladá úradu.
Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja sústavy 
s užívateľmi sústavy a umožňuje im k nemu uplatniť
odôvodnené pripomienky, preskúmava jeho súlad
s požiadavkami na realizáciu investícií do preno-
sovej sústavy a s plánom rozvoja sústavy pre celú
Európsku úniu a môže uložiť prevádzkovateľovi
prenosovej sústavy povinnosť ho zmeniť.

Výsledky konzultačného procesu sú verejne dostupné
na webovom sídle úradu. Informácia o výsledkoch
konzultácií vrátane informácie o požiadavkách exis-
tujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na reali-
záciu investícií do prenosovej sústavy k Desaťročnému
plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov
2014–2023 vypracovanom prevádzkovateľom pre-
nosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s. bola zverejnená úradom dňa 13. júna
2014.

Ďalším prvkom, ktorý zabezpečuje technickú funkčnosť
sústavy sú štandardy kvality prenosu elektriny 
a distribúcie elektriny, ktoré sú obsiahnuté vo vy-
hláške úradu. Predpisujú sa v nej štandardy kvality
a ich ukazovatele, spôsob vyhodnocovania, uverej-
ňovania, archivovania, spôsob výpočtu a vyplatenia
kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov
kvality. Kompenzačné platby sa uhrádzajú regulo-
vaným subjektom účastníkovi trhu s elektrinou,
ktorý bol nedodržaním štandardov kvality postihnutý.
Vyplatené kompenzačné platby nie sú ekonomicky
oprávnenými nákladmi a majú vplyv na regulovanú
cenu za prenos a distribúciu elektriny.

Plnenie štandardov kvality, ktoré sa každoročne vyhod-
nocuje, stimuluje regulovaný subjekt na zvyšovanie
kvality poskytovaných služieb.

Podporné služby a systémové služby
Základným prvkom, prostredníctvom ktorého sa realizuje

a zabezpečuje bezpečnosť a stabilita prevádzky pre-
nosovej sústavy, sú podporné a systémové služby.

Úrad na základe požiadavky rozsahu jednotlivých druhov
podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej
sústavy určil celkové plánované náklady na nákup
všetkých druhov podporných služieb od certifiko-
vaných poskytovateľov podporných služieb a maxi-
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málnu cenu za poskytovanie primárnej regulácie
činného výkonu, sekundárnej regulácie činného
výkonu, terciárnych regulácií činného výkonu v eurách
na jednotku disponibilného elektrického výkonu 
a maximálny ročný náklad na zabezpečenie posky-
tovania diaľkovej regulácie napätia, jalového výkonu
a štartu z tmy v eurách a maximálnu cenu ponúkanej
kladnej regulačnej elektriny, alebo minimálnu cenu
ponúkanej zápornej regulačnej elektriny pri aktivácii
predmetného druhu podpornej služby. 

Cena za obstaranú regulačnú elektrinu v eurách na
jednotku množstva elektriny sa určovala na zákla-
de ponukových cien využitých elektroenergetických
zariadení poskytovateľov podporných služieb ako
a) najvyššia cena zdroja poskytujúceho regulačnú

elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regu-
lačná elektrina kladná, najviac však maximálna
cena určená cenovým rozhodnutím v eurách za
jednotku množstva elektriny, 

b) najnižšia cena zdroja poskytujúceho regulačnú
elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regu-
lačná elektrina záporná, najmenej však minimál-
na cena určená cenovým rozhodnutím v eurách
za jednotku množstva elektriny.

Základné pásmo spotreby elektriny na Slovensku je
zabezpečované medzi výrobcom a spotrebiteľom
alebo prostredníctvom obchodníkov s elektrinou.
Regulačnú elektrinu obstaráva prevádzkovateľ pre-
nosovej sústavy.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupuje rôzne typy
podporných služieb potrebné na zabezpečenie sys-
témových služieb od poskytovateľov podporných
služieb, ktorí spĺňajú podmienky stanovené technic-
kými podmienkami a obchodné podmienky určené
prevádzkovým poriadkom, výberom z ich ponúk podľa
prevádzkového poriadku. Cieľom je dosiahnuť mini-
málne náklady na zabezpečenie podporných služieb
za transparentných a nediskriminačných zmluvne
dohodnutých podmienok. Nákup je organizovaný otvo-
reným, transparentným, nediskriminačným spôsobom
voči všetkým poskytovateľom, pričom prevádzkovateľ
prenosovej sústavy prednostne využíva ponuky zo
zariadení na vymedzenom území. 

Technická spôsobilosť poskytovateľov podporných služieb
sa preukazuje certifikačným meraním, ktorého postup
je stanovený technickými podmienkami.

Konkurencia na trhu podporných služieb je dostatočná.

Vývoj v oblasti poskytovania PpS v rokoch 2012 až 2014
dokumentujú údaje v nasledovnej tabuľke:

Prenos a distribúcia elektriny, tarify
V roku 2014 naďalej platila vyhláška Úradu pre reguláciu

sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa usta-
novuje cenová regulácia v elektroenergetike, ktorú
úrad vydal podľa splnomocňovacieho ustanovenia
§ 40 zákona č. 250/2012 Z. z.

Úrad oslovil rozhodujúce regulované subjekty a požiadal
ich o námety, ktoré pomôžu rozvoju trhu a o aplikač-
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né skúsenosti počas uplynulého obdobia. Následne
bol vypracovaný návrh novely vyhlášky, ktorý prešiel
verejným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého
si regulované subjekty a povinne pripomienkujúce
subjekty mohli uplatniť pripomienky k návrhu novely
vyhlášky. Všetky pripomienky boli prerokované a tie,
ktoré napomáhali rozvoju trhu, boli zapracované do
konečného návrhu novely vyhlášky. Novela vyhláška
bola potom prerokovaná v stálej pracovnej komisii
ministerstva financií pre finančné právo. Po zapraco-
vaní pripomienok komisie bola publikovaná v zbierke
zákonov pod č. 189/2014 Z. z. a nadobudla účinnosť
1. 7. 2014. Celá diskusia a jej výsledky boli verejne
dostupné na portáli právnych predpisov SR. Novela
vyhlášky sa týkala najmä úpravy oprávnených nákla-
dov na vykonávanie regulovanej činnosti, výkupných
cien elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vy-
soko účinnej výroby elektriny a tepla, úpravy korekč-
ného faktora prenosu pri distribúcií a úpravy vzorca
pre výpočet maximálnej ceny za prístup a distribúciu
elektriny v miestnej distribučnej sústave. Podľa novely
vyhlášky sa postupovalo potom v cenových konaniach
vedených úradom v roku 2014 pre rok 2015. 

V hodnotenom roku 2014 v elektroenergetike na základe
schválenej regulačnej politiky na roky 2012–2016
sa uplatňovala metóda cenového stropu – tzv. price
cap. Stimulačná metóda cenovej regulácie dáva
príležitosť prevádzkovateľom sústav, aby si ponechali
dosiahnutý vyšší zisk, ak sa budú správať efektívne
a budú optimalizovať svoje náklady. 

Pri fakturácii prenosu elektriny sa na odberateľa elektriny
alebo výrobcu elektriny pripojeného priamo do
prenosovej sústavy vzťahujú poplatky – sieťové tarify
podľa cenového rozhodnutia úradu pre prevádzko-
vateľa prenosovej sústavy:
- tarifa za rezervovanú kapacitu (€/MW/rok),
- tarifa za prenesenú elektrinu (€/MWh),
- tarifa za straty pri prenose elektriny prenosovou

sústavou (€/MWh),
- tarifa za systémové služby (€/MWh).

Na odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny pripo-
jeného priamo do distribučnej sústavy na úrovniach
VVN a VN sa vzťahujú sieťové tarify podľa cenového
rozhodnutia úradu pre prevádzkovateľa distribučnej
sústavy:
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane

prenosu elektriny – zložka za rezervovanú kapacitu
(€/MW/mesiac),

- tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane

prenosu elektriny – zložka za distribuovanú elektri-
nu (€/MWh),

- tarifa za straty pri distribúcii elektriny distribučnou
sústavou (€/MWh),

- tarifa za systémové služby (€/MWh).

Cenová regulácia sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa
miestnej distribučnej sústavy a vykonáva sa určením
spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup
do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Na odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny pripo-
jeného priamo do distribučnej sústavy na úrovniach
NN sa vzťahujú sieťové tarify podľa cenového roz-
hodnutia úradu pre prevádzkovateľa distribučnej
sústavy:
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane

prenosu elektriny – zložka za rezervovanú kapacitu
(€/A/mesiac),

- tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane
prenosu elektriny – zložka za distribuovanú elek-
trinu (€/kWh),

- tarifa za straty pri distribúcii elektriny distribučnou
sústavou (€/kWh).

- tarifa za systémové služby (€/kWh).

V oblasti cenovej regulácie dotknutých činností vydal
úrad pre rok 2014:
- 339 cenových rozhodnutí za prístup do prenoso-

vej sústavy a prenos elektriny, za prístup do distri-
bučnej sústavy a distribúciu elektriny, za pripojenie
do sústavy, za dodávku elektriny pre domácnosti
a za dodávku elektriny dodávateľom poslednej in-
štancie,

- 101 rozhodnutí o cene elektriny pre stanovenie
doplatku pre výrobcov elektriny technológiami
kombinovanej výroby elektriny a tepla,

- 2 458 rozhodnutí o cene elektriny pre stanovenie
doplatku pre výrobcov elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie.

Na konečnú výšku sieťových poplatkov má vplyv hlavne
regulačná báza aktív (súbor majetku používaného
na vykonávanie regulovanej činnosti) a výška
oprávnených prevádzkových nákladov stanovená
vyhláškou. Úrad v procese stanovovania týchto taríf
postupoval korektne, pričom regulovaný subjekt bol
vyzývaný na vysvetlenie, alebo doplnenie predložených
cenových návrhov a pred vydaním rozhodnutia bol
písomne vyzvaný aby sa oboznámil s podkladmi na
základe ktorých úrad vydá konečné rozhodnutie.
Každý regulovaný subjekt má právo po vydaní rozhod-
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nutia sa voči nemu odvolať, pričom druhostupňovým
orgánom je Regulačná rada. Ak ani v tomto odvolaní
neuspeje, mal možnosť domáhať sa svojich práv
na súde. 

Vývoj sieťových poplatkov zobrazuje nasledovný graf pre
odberateľov mimo domácnosti.

Z údajov grafu je zrejmé, že v roku 2013 nastal trend
poklesu jednotlivých regulovaných poplatkov, ktorý
pokračoval aj v roku 2014. Podstatný podiel na
znižovaní regulovaných poplatkov má znižovanie
cien elektriny ako komodity na trhu s elektrinou 
a následný cenový dopad na pokrytie strát v sús-
tavách a na vlastnú spotrebu prevádzkovateľov
sústav, ale taktiež aj spôsob regulácie a zavedené
úpravy v regulačnej legislatíve, hlavne vo vyhláške
úradu č. 221/2013 Z. z. Možno predpokladať trend
nárastu energetickej efektívnosti u prevádzkovateľov
sústav a následne aj udržanie trendu znižovania
oprávnených nákladov podľa cenovej vyhlášky.

Okrem vyššie uvedených taríf sa v konečnej sume fak-
túrovanej za sieťové poplatky účtujú odberateľom
aj iné poplatky, ktoré nesúvisia s prevádzkou sús-
tavy, ale sú prevádzkovateľom sústavy na základe
platnej legislatívy vyberané.

Odvod do Národného jadrového fondu
Je vyberaný podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.

238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na
vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov. Odvod nie je príjmom plynúcim z podnikania
prevádzkovateľov sústav podľa § 7 ods. 6 zákona
o jadrovom fonde. 

Spotrebná daň
K faktúre sa tiež priraďuje platba za spotrebnú daň,

ktorej výšku nestanovuje úrad. Tieto položky nie sú
predmetom regulácie podľa kompetencií úradu, ale
platia sa v koncových cenách, ktoré sú uvedené na
faktúre za elektrinu.

Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS)
Tarifou za prevádzkovanie systému (€/MWh) je pevná

cena viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľad-
ňuje alikvotnú časť nákladov na výrobu elektriny 
z domáceho uhlia, na výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou a na činnosti organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou; tarifa sa uplatňuje na koncovú
spotrebu elektriny.

Cenová podpora výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou sa vykonáva zo strany úradu stanovením
pevných cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných
zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnou kombino-
vanou výrobou v závislosti od technologického pro-
cesu výroby elektriny, termínu uvedenia zariadenia
výrobcu elektriny do prevádzky, inštalovaného výkonu
a spôsobu financovania. Určené ceny elektriny vy-
robenej z OZE a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou energie majú zásadný vplyv na hodnotu
uplatňovanej tarify za prevádzkovanie systému,
ktorá pripojením každého nového energetického
zariadenia na výrobu elektriny z OZE alebo vysoko
účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla
do sústavy narastá, čo malo v konečnom dôsledku
v roku 2014 a v súčasnosti závažný vplyv na výšku
koncovej ceny elektriny pre všetkých odberateľov
elektriny.

Dôvodom vysokého nárastu tarify za prevádzkovanie
systému bola hlavne intenzívna výstavba obnoviteľ-
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ných zdrojov energie a ich povinná podpora v súlade
s platnými smernicami EÚ a tiež vysoko účinnej
kombinovanej výroby elektriny a tepla, podpora
výroby elektriny domáceho uhlia (v súlade so smerni-
cou č. 72/2009/ES) a náklady na činnosť organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou, ktorý významnou
mierou prispieva k liberalizácii trhu s elektrinou na
vymedzenom území.

Úrad permanentne upozorňoval a upozorňuje na nepriaz-
nivé dopady nekontrolovateľného rozvoja podpory
OZE, a trvá na tom, že každý členský štát únie si
musí sám určovať svoj energetický mix.

Vývoj tarify za prevádzkovanie systému za posledné tri
roky dokumentuje nasledovný graf.

V prípade tarify za prevádzkovanie systému je rastúci
trend spôsobený nárastom podporovaných zdrojov
OZE a KVET ako aj nárastom množstva vyrobenej
elektriny zo zdrojov, ktoré boli uvedené do pre-
vádzky už v predchádzajúcich rokoch a doteraz ich
prevádzka nebola plne využitá. Ďalším dôležitým
faktorom vplývajúcim na nárast tarify za prevádzko-
vanie systému je pokles ceny silovej elektriny na
svetových trhoch. Keďže všetky zdroje OZE a KVET
sú podporované hlavne tzv. doplatkom, čo je vlastne

rozdiel medzi trhovou cenou elektriny a cenou elek-
triny stanovenou pre konkrétnu technológiu, tak
zákonite poklesom ceny na svetových trhoch stúpa
doplatok a tým aj tarifa za prevádzkovanie sys-
tému, prostredníctvom, ktorej sú tvorené zdroje na
platbu doplatkov. Tento faktor vplýva nielen na podpo-
ru výroby elektriny z OZE a KVET ale aj na podporu
výroby elektriny z domáceho uhlia. Nárast nákladov
spojených s organizátorom krátkodobého trhu 
s elektrinou OKTE, a.s. je spojený s novými úlohami,
ktoré je OKTE, a.s., poverené podľa platnej legis-
latívy vykonávať na trhu s elektrinou v Slovenskej
republike (centrálny dátový sklad, zúčtovanie od-
chýlok a pod.).

Cezhraničné otázky
Úrad v roku 2014 spolupracoval v oblasti cezhra-

ničných záležitostí s príslušnými regulačnými
orgánmi a Agentúrou pre spoluprácu regulačných
orgánov (ďalej „ACER“) v zmysle ustanovení naria-
denia č. 2009/ES/714 v rámci regiónu stredná 
a východná Európa („región CEE“).

Slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy - spoloč-
nosť SEPS, a. s. sa pri postupoch prideľovania
cezhraničných kapacít a riadenia preťaženia na
cezhraničných profiloch riadi Pravidlami trhu s elek-
trinou a Prevádzkovým poriadkom prenosovej sús-
tavy, ktorý schvaľuje úrad. Kapacita cezhraničných
prepojení prenosovej sústavy SR v roku 2014 dosta-
točne zabezpečovala stabilitu a bezpečnosť sústavy
nielen v SR, ale i v podmienkach Európskej únie.

Príjmy z poplatkov za riadenie preťaženia pre spoločnosť
SEPS tvorili v roku 2014 čiastku 29 541 356,10 eur.
Úrad vykonal v predmetnom roku sledovanie vy-
užitia príjmov v zmysle článku 16 (6) nariadenia 
č. 2009/ES/714 a konštatuje, že všetky príjmy pre-
vádzkovateľa prenosovej sústavy vyplývajúce 
z pridelenia spojovacích vedení sa použili na garan-
tovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity
a na udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojo-
vacích vedení prostredníctvom investícií.

Z pohľadu zabezpečenia stability a bezpečnosti preno-
sovej sústavy je stále aktuálnejšia problematika 
neplánovaných tokov, tzv. kruhových tokov, ktoré vzni-
kajú z fyzikálnej podstaty prepojených elektrizačných
sústav. Sú spôsobené rozdielmi medzi fyzikálnymi
a obchodnými tokmi na cezhraničných prepojeniach.
Fyzikálne toky výkonov sú determinované umiestne-
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ním výrobných kapacít a miest spotreby elektriny.
Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov elektriny
na severozápade Európy a hlavne v Nemecku s ohľa-
dom na úzke miesta vnútri elektroenergetickej infra-
štruktúry obchodnej zóny tečie aj cez prenosové
sústavy okolitých štátov a následne aj cez prenosovú
sústavu Slovenska do deficitnejšej oblasti na juhu
Európy. V dôsledku nepredvídateľnosti kruhových
a paralelných tokov vyrábanej elektriny dochádza
k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky prenosovej sústavy
s hroziacimi výpadkami a k možnému obmedzeniu
cezhraničných obchodných príležitostí, zvýšeniu vnútor-
ného zaťaženia prenosovej sústavy a zvyšovaniu
strát v prenosovej sústave.

V roku 2014 a v súčasnosti sa hľadajú optimálne riešenia
problematiky a venuje sa jej pozornosť i v Európskej
komisii. Vzhľadom na to, že veterná energia bude 
i naďalej hrať dôležitú úlohu v plnení cieľov novej
energetickej politiky Európskej únie, očakáva sa,
že na medzinárodnej úrovni budú čo najskôr prijaté
a zrealizované účinné opatrenia a riešenia na ich
obmedzenie.

Cestou k vytvoreniu celoeurópskeho trhu s elektrinou
je projekt market couplingu. V našom stredoeuróskom
regióne začal projekt prepojením trhov Českej re-
publiky a Slovenskej republiky v roku 2009. Na
cezhraničných profiloch medzi SR a ČR na jednej
strane a SR a Maďarskom na strane druhej je od
11. 9. 2012 prideľovaná denná kapacita prostred-
níctvom implicitnej aukcie v rámci spoločného pre-
pojeného krátkodobého trhu týchto krajín, tzv.
trilaterálneho market couplingu za použitia metódy
kalkulácie dostupných kapacít. V novembri 2014
bol úspešne spustený 4 M market coupling, ktorý
integruje český, slovenský, maďarský a rumunský
denný trh s elektrinou.

V rámci projektu 4 M market couplingu sú už používané
systémy vyvíjané pre cieľový európsky model denného
trhu s elektrinou. Tento model európskeho cenového
prepojenia súbežne určuje množstvá a ceny vo všet-
kých príslušných pásmach na základe princípu mar-
ginálneho stanovenia ceny podľa rámcových usmernení
ACER o alokácii kapacít a riadení preťaženia v regióne
CEE.

Metóda umožňuje súbežné obchodovanie na energetic-
kých burzách zapojených krajín až do výšky dostupnej
prenosovej kapacity. Z hlavných prínosov prepojenia
trhov je efektívnejšie prideľovanie voľných cezhra-

ničných kapacít. Obchodované množstvo elektriny
na prepojených trhoch prispieva k väčšej spoľahlivosti
dodávok elektriny, k vyššej likvidite trhu a optimálnej
cenovej volatilite.

Dňa 1. januára 2012 nadobudlo účinnosť nariadenie
vlády č. 440/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa na-
riadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu
s elektrinou (ďalej len „nariadenie vlády“). Nariade-
nie vlády bolo doplnené o systém GCC, t.j., systém
spolupráce synchrónne prepojených prevádzkovateľov
prenosových sústav s cieľom eliminácie vzájomnej
sekundárnej regulácie v opačných smeroch a s tým
súvisiacim dopadom na poskytovanie podporných
služieb a regulačnej elektriny.

Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzko-
vateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvo-
renej s poskytovateľom podporných služieb, alebo
dodávateľom regulačnej elektriny, prevádzkovateľ
prenosovej sústavy môže byť dodávateľom regulačnej
elektriny výlučne formou automatickej aktivácie
regulačnej elektriny s parametrami sekundárnej
regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho infor-
mačného systému dispečingu prevádzkovateľa
prenosovej sústavy v spolupráci so susednými pre-
vádzkovateľmi prenosových sústav v rámci sys-
tému GCC a za cenu určenú v cenovom rozhodnutí
úradu alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od
susediacich prevádzkovateľov prenosových sústav.

Regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom preno-
sovej sústavy v systéme GCC je v rámci vyhodnotenia,
zúčtovania a vysporiadania odchýlky účtovaná ako
regulačná elektrina typu sekundárnej regulácie
výkonu za osobitnú cenu určenú úradom.

Delenie výnosu zo zavedenia GCC je v pomere určenom
úradom v cenovom konaní, časť výnosu je ponechaná
Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. 
a časť výnosu je využitá na zníženie tarify za systé-
mové služby.

Skutočný dopad z regulačnej elektriny obstaranej v rámci
systému GCC v roku 2014 bol výnos prevádzko-
vateľa prenosovej sústavy vo výške 7 696 766 eur.

[9]



Podpora hospodárskej súťaže 
Veľkoobchodný trh 
Pri veľkoobchodnom trhu s elektrinou siahajú kompeten-

cie úradu len do vytvárania legislatívnych podmienok
a monitorovania a dodržiavania pravidiel. V rámci
splnomocňovacieho ustanovenia zákona o regulácii
úrad naďalej uplatňoval súvisiace všeobecné zá-
väzné právne predpisy vyhlášku č. 221/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektro-
energetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. a vyhláš-
ku č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pra-
vidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení
vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

Dodávka elektriny nie je regulovaná. Vytváranie konečnej
ceny je plne na trhových princípoch. 

Aj keď je veľkoobchodný trh neregulovaný, účastník
trhu s dostatočnou finančnou silou by ho dokázal
zmanipulovať a preto vznikol REMIT ako určitá
forma regulácie, či skôr monitoringu, ktorý bude
napomáhať odhaľovať a zabraňovať takýmto snahám.
REMIT je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti
veľkoobchodného trhu s energiou, ktoré nadobudlo
účinnosť 28. 12. 2011 a vykonávacie nariadenie
Európskej komisie nadobudlo účinnosť dňa 7. januára
2015. REMIT stanovuje rámec pre monitorovanie

veľkoobchodných trhov s energiou a definuje zneuží-
vanie trhu vo forme manipulácie trhu alebo pokusu
o manipuláciu trhu, ako aj obchodovanie s dôvernými
informáciami. Zákon o regulácii implementovaním
REMIT s účinnosťou od 1. 9. 2012 splnomocnil Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví právomocou na ve-
denie registra účastníkov trhu s elektrinou a plynom
na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elek-
trinou a plynom, ako aj právomocou preskúmavať
podozrivé prípady zneužitia trhu a udeľovať sankcie
v prípade porušenia. 

Účastníci veľkoobchodného trhu s energiou majú 
v nadväznosti na vykonávacie nariadenie povinnosť
registrácie v národnom registri spravovaným úradom
a povinnosť oznamovania údajov o transakciách 

v stanovených termínoch. Úrad v roku 2014 začal
s prípravami na vedenie registra účastníkov trhu 
s elektrinou a plynom.

Rozhodujúcimi účastníkmi na trhu s elektrinou v Slo-
venskej republike boli v roku 2014:
- Slovenské elektrárne, a. s. (ďalej len „SE, a. s.“) –

najvýznamnejší (dominantný) výrobca elektriny,
ktorý v roku 2014 zabezpečoval výrobou elektriny
z vlastných zdrojov 73,28 % z výroby elektriny 
v rámci SR. Výroba elektriny v objeme 19 972 GWh
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zabezpečuje 70,43 % spotreby elektriny v rámci SR.
Inštalovaný výkon vlastných zariadení SE, a.s. na
výrobu elektriny je 4 520 MW. 

- Podporovaní výrobcovia elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou elektriny a tepla. Na rok 2014 bolo predpo-
kladané množstvo vyrobenej elektriny z obnoviteľných
zdrojov elektriny na doplatok vo výške 2 780 GWh
a množstvo elektriny vyrobenej vysokoúčinnou výro-
bou elektriny a tepla na doplatok vo výške 1 794 GWh.

- Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s.
(ďalej len „SEPS“) ako výhradný držiteľ povolenia
na prenos elektriny, prevádzkovateľ národnej pre-
nosovej sústavy (ďalej len „PS“), plniaci aj úlohy
energetického dispečingu (zabezpečuje vyrovnanú
bilanciu na vymedzenom území SR). 

- OKTE a.s., organizátor krátkodobého trhu s elektri-
nou ako inštitúcia na vyhodnocovanie a organizovanie
krátkodobého trhu s elektrinou a zabezpečovanie
zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok
na území SR.

- Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská
energetika - Distribúcia, a. s., a Východoslovenská
distribučná, a. s. – výhradní prevádzkovatelia re-
gionálnych distribučných sústav (ďalej len „RDS“)
na príslušných častiach vymedzeného územia, do
ktorých je pripojených viac ako 100 000 odberných
miest. Okrem uvedených troch spoločností na trhu
s elektrinou pôsobí aj 160 držiteľov povolení na distri-
búciu elektriny. Ide o prevádzkovateľov miestnych
distribučných sústav (ďalej len „MDS“) v areáloch vý-
robných, ale aj nevýrobných spoločností, do ktorých
je pripojených menej ako 100 000 odberných miest.

- Ostatné subjekty s povolením podnikať v elektro-
energetike, ktorých je spolu 458. 

Maloobchodný trh
Prijatím zákona o regulácii bola legislatívne zavedená

cenová regulácia dodávky elektriny zraniteľným
odberateľom, ktorými sú odberatelia elektriny 
v domácnosti a malé podniky. Cenová regulácia
dodávky elektriny zraniteľným odberateľom je ob-
sahom vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v elektroenergetike.

Cenovej regulácii v oblasti dodávky elektriny v roku
2014 podliehala:
- dodávka elektriny pre domácnosti,
- dodávka elektriny malým podnikom,
- dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

Dodávka elektriny pre domácnosti
Cenová regulácia dodávky elektriny odberateľom elek-

triny v domácnosti je obsahom vyhlášky Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike,
ktorá určuje, čo je súčasťou návrhu ceny regulova-
ného subjektu a tiež spôsob výpočtu maximálnej ceny
za dodávku elektriny pre domácnosti. Úrad návrh ceny
posúdi a výsledkom cenového konania je rozhodnutie
úradu s cenami za dodávku elektriny pre odberateľov
elektriny v domácnosti v jednotlivých zložkách navrh-
nutých sadzieb.

K sadzbe za dodávku elektriny sa dodávateľom elek-
triny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane
prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena
za straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za
systémové služby a tarifa za prevádzkovanie sys-
tému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schvá-
lené alebo určené ceny za prístup do distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa
distribučnej sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny
v domácnosti pripojený.

Úrad určil pre dodávateľov elektriny pôsobiacich v SR
maximálne ceny za dodávku elektriny pre domácnosti
na rok 2014 spolu s podmienkami ich uplatňovania.
Maximálne ceny za dodávku elektriny pre domác-
nosti sú dvojzložkové, pozostávajú z mesačnej platby
za jedno odberné miesto za mesiac a ceny za elek-
trinu odobratej v nízkom pásme alebo vo vysokom
pásme. Dodávka elektriny pre domácnosti je rozde-
lená do ôsmich sadzieb.

Úrad vždy stanovuje maximálne ceny vo svojich rozhod-
nutiach. Dodávatelia v rámci svojich obchodných
aktivít stanovovali rôzne zľavy a výhody pre odberateľov.
Úrad na svojom webovom sídle ponúka tzv. cenovú
kalkulačku, kde si každý odberateľ môže na základe
predpokladu svojej spotreby a úradom schválenej
ceny pre konkrétneho dodávateľa vybrať toho naj-
výhodnejšieho dodávateľa elektriny.

Východiskovými parametrami, na základe ktorého sa
stanovovala maximálna cena za dodávku elektriny
pre domácnosti v roku 2014 bol aritmetický priemer
denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejne-
ného burzou PXE (Power exchange central Europe)
na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t
za obdobie od 1. januára do 30. júna roku 2013,
ďalej koeficient v percentách maximálne vo výške
12 % na pokrytie plánovaného diagramu dodávky
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elektriny pre domácnosti a náklady na odchýlku
súvisiace s dodávkou elektriny domácnostiam.

Na základe týchto skutočností je štruktúra ceny za
dodávku elektriny pre domácnosti uvedená v nasle-
dovnom grafe:

Podiel rozhodujúcich dodávateľov elektriny na trhu 
s elektrinou pre domácnosti dokumentujú údaje 
v nasledovnej tabuľke:
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Dodávka elektriny pre malé podniky 
Cenová regulácia sa vzťahuje na regulovaný subjekt,

ktorý dodáva elektrinu malým podnikom (ďalej len
„MP“). Vyhláška úradu určuje, čo je súčasťou návrhu
ceny regulovaného subjektu a tiež spôsob výpočtu
maximálnej ceny za dodávku elektriny pre MP. Úrad
návrh ceny posúdi a výsledkom cenového konania
je rozhodnutie úradu s cenami za dodávku elektriny
pre MP v jednotlivých zložkách navrhnutých sadzieb.

Nutnosť regulácie dodávky elektriny pre MP priniesla
prax posledných rokov otvárania trhu s elektrinou.
Výsledkom deregulácie neboli nižšie, ale naopak vyššie
ceny a náklady odberateľov elektriny. Regulácia kon-
cových cien MP udržuje v podmienkach SR stabilnú
hladinu cien energií, nakoľko liberalizácia na trhu
v podmienkach SR v posledných rokoch neviedla
priamo k nižším cenám. Úrad v rámci dôsledného
uplatňovania európskej legislatívy považuje reguláciu
MP v rámci oprávnení, ktoré dáva 3. energetický balíček
jednotlivým štátom, a to právo na spravodlivé ceny
pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. Ochrana
odberateľov MP, ako aj domácností, v podmienkach
SR neodporuje európskej legislatíve.

Regulácia MP nemá žiadny dopad na situáciu na trhu
s energiami a nepoškodzuje hospodársku súťaž na
trhu dodávok energií malým podnikom, nakoľko úrad
určuje maximálne ceny. Reguláciou MP je konkurencia
zaručená viac ako v prípade voľnej tvorby cien na
trhu v prostredí, v ktorom sa odberatelia nedokážu
ešte stále kvalifikovane rozhodovať.

Možnosť výberu svojho dodávateľa pre odberateľov
nie je nijakým spôsobom znížená, nakoľko každý
dodávateľ elektriny v podmienkach SR pôsobí na
celom území SR (celoplošne) a tým má každý odbe-
rateľ rovnaké právo výberu akéhokoľvek dodávateľa.
Dodávatelia MP majú prostredníctvom regulácie
cien zaručenú úhradu oprávnených nákladov a pri-
meraný zisk. 

Za malý podnik je považovaný koncový odberateľ elek-
triny s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho
odberné miesta najviac 30 000 kWh za rok, ktorý pre-
dchádza roku predloženia návrhu ceny. Dodávka
elektriny malým podnikom je rozdelená do jedenástich
sadzieb. Na rok 2014 úrad vydal 108 cenových
rozhodnutí pre dodávku elektriny malým podnikom.

Východiskovými parametrami, na základe ktorého sa
stanovovala maximálna cena za dodávku elektriny

pre malé podniky v roku 2014 bol aritmetický priemer
denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejne-
ného burzou PXE (Power exchange central Europe)
na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t
za obdobie od 1. januára do 30. júna roku 2013,
ďalej koeficient v percentách maximálne vo výške
12 % na pokrytie plánovaného diagramu dodávky
elektriny pre malé podniky a náklady na odchýlku
súvisiace s dodávkou elektriny pre malé podniky.
Štruktúra priemernej ceny pre malé podniky je uve-
dená v nasledovnom grafe:
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Dodávka elektriny pre ostatných odberateľov
V segmente dodávky elektriny ostatným koncovým odbe-

rateľom podľa zákona o regulácii nemá úrad žiadne
kompetencie týkajúce sa regulácie koncovej ceny
elektriny. Títo odberatelia sú neregulovaní a konečná
cena elektriny pre nich je hlavne závislá len od ceny
elektriny na trhu a ich výberu dodávateľa. Teda sú
plne zodpovední za výslednú cenu elektriny. Úrad
v tomto segmente len vytvára podmienky a legis-
latívne prostredie tak aby nebola žiadny spôsobom
narušená trhová rovnováha a aby žiadne subjekty ne-
zneužívali svoje postavenie na voľnom trhu s elek-
trinou. 

Podiel rozhodujúcich dodávateľov elektriny na trhu 
s elektrinou, dokumentujú údaje v nasledovnej
tabuľke:

Celková výroba a spotreba elektriny sa podľa zdrojov
od prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, a.s.
vyvíjala podľa nasledovnej tabuľky a grafu.

Spotrebou elektriny na vymedzenom území je množstvo
elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny
na vymedzenom území a dovezenej elektriny, od
ktorého sa odpočíta vyvezená elektrina. Z údajov grafu
je zrejmé, že v roku 2014 došlo k poklesu výroby
elektriny a spotreby elektriny na vymedzenom území.
Toto je spôsobené zvýšením energetickej efektív-
nosti na strane spotreby a orientácia spotrebiteľov
elektriny na zahraničných producentov elektriny 
v prípade poklesu na strane výroby. Možno predpokla-
dať aj do budúcnosti tento trend nárastu energetickej
efektívnosti u koncových odberateľov a tiež orientácie
na dodávky elektriny zo zahraničia.

Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie
Úrad určuje kritéria pre výber dodávateľa poslednej 

inštancie a rozhoduje o jeho výbere v ich súlade.

Cenová regulácia sa vzťahuje na dodávku elektriny do-
dávateľom poslednej inštancie do odberných miest
odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov
elektriny mimo domácnosti.

Cenová regulácia v elektroenergetike sa vykonáva určením
spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku elek-
triny dodávateľom poslednej inštancie.
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Ak je dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie
združenou dodávkou elektriny k sadzbe za dodávku
elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa dodá-
vateľom elektriny poslednej inštancie pripočíta cena
za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny 
a strát elektriny pri prenose elektriny, straty elektriny
pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby
a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového
rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny
za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elek-
triny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do
ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať
elektrinu odberateľom elektriny, ktorí sú pripojení
k distribučnej sústave a ktorých dodávateľ stratil
spôsobilosť dodávať elektrinu alebo prišlo k zasta-
veniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň
ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemajú zabez-
pečenú dodávku elektriny iným spôsobom.

Počas roku 2014 bol využitý inštitút dodávateľa poslednej
inštancie v dvoch prípadoch, kedy dvaja malí alter-
natívni dodávatelia (PB Power Trade, a.s. a PBPT
Holding, a.s.) elektriny si prestali plniť povinnosti
na vymedzenom území prevádzkovateľov distribuč-
ných sústav Západoslovenská distribučná, a.s., Stredo-
slovenská energetika - Distribúcia, a. s., a Východo-
slovenská distribučná, a. s. podľa platnej legislatívy
a ich záväzky týkajúce sa dodávky elektriny koncovým
odberateľom prevzali dodávatelia poslednej inštancie.

Zmena dodávateľa elektriny
Pri zmene dodávateľa elektriny rozhoduje hlavne cena

elektriny a kvalita služieb (poradenstvo, osobný prístup
a individuálna ponuka, zmluvné podmienky, kom-
plexné služby súvisiace s dodávkou elektriny a pod.).
Z doterajších skúseností a praxe vyplýva, že takmer
polovica odberateľov má tarify a sadzby nastavené
nevýhodne a mohli by ušetriť značnú časť nákladov
za dodávku elektriny.

Na posúdenie úrovne liberalizácie trhu s elektrinou 
a plynom sa používa percentuálny koeficient, tzv.
switching, ktorý vyjadruje mieru počtu odberných
miest so zmenou dodávateľa elektriny či plynu 
k celkovému počtu odberných miest v uvedenom
roku. EU z dôvodu sledovania otvorenosti trhu s ener-
giami sleduje hodnoty switchingu v členských kraji-
nách a následne ich zverejňuje v správach ACER
(Európska agentúra pre spoluprácu regulačných
úradov v Európe)

Tabuľka ukazuje celkový medziročný percentuálny pokles
v obidvoch kategóriách odberné miesta v domác-
nostiach aj mimo domácností. Celkový pokles je
možné pripisovať tomu, že odberatelia ktorý mali
záujem zmeniť dodávateľa tak už urobili v pred-
chádzajúcich rokoch ako aj tomu, že v mnohých prí-
padoch zmena dodávateľa bola podpísaná z viaza-
nosťou na viac rokov a teda odberatelia ďalej už
dodávateľa určitý čas nemenia. Taktiež k zníženiu
miery zmeny dodávateľa prispel krach niektorých
alternatívnych dodávateľov (nástup dodávateľa po-
slednej inštancie). Dôvera k alternatívnym dodáva-
teľom sa týmto znížila. V ďalšom navyšovaní počtov
odberateľov, ktorí zmenia dodávateľa napomôže
ďalšia osveta v tomto smere. Tomuto značnou mierou
napomáha aj úrad, ktorý na svojom webovom sídle
zverejňuje kalkulačku dodávky elektriny, ktorá
napomáha odberateľom v rozhodovacom procese.
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Monitorovanie stupňa transparentnosti, 
vrátane súladu s povinnosťami súvisiacimi 
s transparentnosťou a úrovne a účinnosti 
otvorenia trhu a hospodárskej súťaže
Okrem cenovej regulácie úrad, v súlade so zákonom

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,
vypracoval vyhlášku úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnú-
torného trhu s plynom. Vyhláška vysvetľuje práva
a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou a precizuje
podmienky pre fungovanie liberalizovaného trhu 
s elektrinou na Slovensku. Vyhláška zaviedla opat-
renia pre zvýšenie transparentnosti trhu s elektri-
nou a upravila podrobnosti pre vznik centrálneho
dátového skladu a centrálnu fakturáciu. 

Úrad vždy postupoval a postupuje v súlade s platnou
legislatívou, každý legislatívny akt podlieha vlastnej
podrobnej analýze, všetky pripravované a realizo-
vané kroky sa posudzujú z hľadiska ich dopadov
na trh s elektrinou a plynom. Štúdie a analýzy sú
vypracovávané na základe poskytnutých údajov od
regulovaných subjektov a na základe spoločnej ko-
munikácie.

Úrad má nastavený mechanizmus stanovovania taríf 
v súlade s platnou európskou legislatívou, všetky
rozhodnutia úradu sú s jednotlivými subjektmi

konzultované a majú možnosť sa pred vydaním roz-
hodnutia vyjadriť. Metódy stanovovania sieťových
poplatkov obsiahnuté v cenovej vyhláške úradu sú
predmetom verejnej diskusie MPK, podľa legisla-
tívnych pravidiel a sú verejné dostupné. Všetky legis-
latívne a informačné materiály sú zverejnené na
webovom sídle úradu.

Úrad v roku 2014 pokračoval v schvaľovaní prevádzkových
poriadkov vydaných na základe vzorových prevádz-
kových poriadkov prevádzkovateľov distribučných
sústav. Na základe žiadosti prevádzkovateľov sústav
úrad v roku 2014 posúdil a schválil 62 prevádz-
kových poriadkov. Všetky schválené prevádzkové
poriadky sú zverejnené na webovom sídle úradu 
a sú tak k dispozícií širokej verejnosti a hlavne užíva-
teľom jednotlivých sústav, pre ktoré sú tieto prevádz-
kové poriadky schválené.

Dôležitou právomocou úradu podľa zákona o regulácii
je schvaľovanie obchodných podmienok dodávateľa
elektriny, ktorí poskytujú univerzálnu službu. Úrad
v roku 2014 pokračoval v schvaľovaní obchodných
podmienok vydaných na základe vzorových obchod-
ných podmienok dodávky elektriny. V roku 2014 úrad
schválil v oblasti elektroenergetiky 105 rozhodnutí
vo veci obchodných podmienok. Všetky schválené
obchodné podmienky sú zverejnené na webovom
sídle úradu a sú tak k dispozícií nie len odberateľom
jednotlivých poskytovateľov univerzálnej služby
(dodávateľom elektriny), ale aj širokej verejnosti.

Odboru regulácie elektroenergetiky bolo za rok 2014 do-
ručených spolu 170 podnetov odberateľov (elektro-
nickou aj písomnou formou). Podnety sa týkali najmä
dodávky elektriny do nebytových priestorov a bytových
domov (aj dodávky elektriny ako takej), tarify za pre-
vádzkovanie systému a tarify za systémové služby,
maximálnej rezervovanej kapacity výrobcov elektriny,
pripojenia do distribučnej sústavy, fakturácie regulo-
vaných poplatkov a problematiky dodávateľa posled-
nej inštancie.

Úrad zverejnil na svojom webovom sídle všetky relevantné
údaje týkajúce sa trhu s elektrinou a v mnohých prípa-
doch aj nad rámec svojich povinností z dôvodu pomoci
účastníkom trhu s elektrinou. Na svojom webovom
sídle alebo prostredníctvom priamej elektronickej ko-
munikácie taktiež upozorňoval na mnohé povinnosti
účastníkov trhu, čo taktiež napomohlo k väčšiemu
priblíženiu sa úradu k napĺňaniu potrieb účastníkov
trhu nediskriminačným a otvoreným prístupom.
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Trh s plynom
Trh s plynom v SR možno považovať aj v roku 2014 za

stabilný. Štruktúra dodávateľov plynu sa prakticky
nezmenila, dve spoločnosti prestali pôsobiť na trhu
s plynom a jedna spoločnosť sa začala etablovať,
avšak zatiaľ iba v sektore dodávok plynu pre domác-
nosti. Aj pre rok 2015 sa vzhľadom na veľkosť trhu
s plynom v SR nepredpokladá výrazný nárast počtu
tak odberateľov ako aj dodávateľov plynu.

Spotreba zemného plynu koncových odberateľov plynu
v SR v roku 2014 dosiahla 46,2 TWh. V porovnaní
s rokom 2013 to predstavuje pokles spotreby plynu
o 15,7 %. Nasledovný graf znázorňuje vývoj spotreby
zemného plynu za roky 2012–2014.

Napriek zanedbateľnému nárastu počtu odberateľov
plynu oproti minulému roku o 3 362 odberateľov
je znížená spotreba zemného plynu spôsobená reali-
zovanými projektmi úspor spotreby plynu u odbera-
teľov plynu (prechod na alternatívne palivá, podpora
OZE – štátna podpora pri financovaní montáže
slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, pod-
pora zníženia energetickej náročnosti výroby v prie-
mysle, zatepľovanie, osveta odberateľov plynu v oblasti
energetickej efektívnosti) ale aj rastúcou priemernou
teplotou vzduchu v SR. V roku 2014 bola priemerná
ročná teplota vzduchu 10 stupňov Celzia. Túto hodnotu

dosiahla vôbec po prvý raz v histórii meteorologických
meraní. Rok 2014 je tak označovaný za extrémne
teplý.

Účastníci trhu s plynom
V roku 2014 boli účastníkmi trhu s plynom v SR:

a) prevádzkovateľ prepravnej siete (eustream, a.s.),
b) prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom

území SR (SPP - distribúcia, a.s.),
c) prevádzkovatelia lokálnych distribučných sietí,
d) prevádzkovatelia zásobníkov (POZAGAS a.s.,

NAFTA a.s.),
e) 25 dodávateľov plynu,
f) odberatelia plynu.

Nasledovný graf uvádza podiely rozhodujúcich dodáva-
teľov plynu všetkým koncovým odberateľom plynu
v roku 2014.

Spotreba plynu v SR je pokrytá asi 98 % podielom
dovozom plynu, a to:
- od spoločnosti Gazprom Export na základe dlho-

dobej zmluvy,

2[Plynárenstvo]
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- nákupom zemného plynu na energetickej burze,
- nákupom plynu od zahraničných dodávateľov plynu

(t.j. od materských spoločností dodávateľov plynu
pôsobiacich na Slovensku).

Úrad v roku 2014 evidoval 166 držiteľov povolení na do-
dávku plynu, čo je o 19 viac ako v roku 2013. Z tohto
počtu bolo 25 držiteľov povolení, ktorí dodávali plyn
koncovým odberateľom plynu a pôsobili celoplošne
na území SR. Na trhu s plynom tiež pôsobí 38 pre-
vádzkovateľov lokálnych distribučných sietí, ktorí
prevádzkujú vlastnú alebo prenajatú lokálnu dis-
tribučnú sieť, z toho 36 prevádzkovateľov dodáva
plyn odberateľom, ktorí majú svoje odberné miesta
pripojené do ich lokálnej distribučnej sieti. Dva sub-
jekty oprávnené na distribúciu plynu dodávku plynu
nezabezpečovali.

Podiely na trhu rozhodujúcich dodávateľov plynu prie-
myselným odberateľom v roku 2014.

Regulácia sietí
Úrad v roku 2014 vykonával cenovú reguláciu pre

- prístup do prepravnej siete a prepravy plynu, 
- prístup do distribučnej siete a distribúcie plynu, 

- pripojenie do prepravnej a distribučnej siete, 
- poskytovanie podporných služieb v plynárenstve, 
- výkup plynárenského zariadenia 

v súlade s vyhláškou úradu č. 193/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení
vyhlášky č. 187/2014 Z. z. 

Oddelenie
Rok 2014 bol prvým rokom, kedy po vydaní rozhodnutia

Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 22. 11. 2013
o splnení podmienok oddelenia prevádzkovateľa
prepravnej siete pre spoločnosť eustream, a.s., úrad
rozhodoval v súlade so zákonom o regulácii o schvá-
lení obchodných a finančných zmlúv spoločnosti
eustream, a.s. ako nezávislého prevádzkovateľa
prepravnej siete uzatvorených s iným podnikom,
ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku
a vydával predchádzajúce súhlasy s podmienkami
poskytovania služieb prevádzkovateľa prepravnej
siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého ver-
tikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ
prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je
súčasťou toho istého vertikálne integrovaného ply-
nárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej
siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu. 

V roku 2014 úrad vydal 8 rozhodnutí o schválení ob-
chodných a finančných zmlúv a 4 rozhodnutia vo veci
predchádzajúceho súhlasu s podmienkami poskyto-
vania služieb spoločnosti eustream, a.s. ako nezávis-
lému prevádzkovateľovi prepravnej siete. Pri posudzo-
vaní poskytovania služieb úrad skúmal výkon činnosti
spoločnosti eustream, a.s. v zmysle § 55 ods. 5 zá-
kona č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov (ďalej len “zákon o energetike” alebo
“zákon č. 251/2012 Z. z.”), a to či nevedie k diskri-
minácii ostatných užívateľov prepravnej siete, či sú
služby dostupné všetkým užívateľom siete za rovna-
kých podmienok alebo či poskytovanie služieb nena-
rušuje ani neobmedzuje hospodársku súťaž na trhu
s plynom alebo jej nebráni. 

Zároveň úrad skúmal dodržiavanie rozvoja vnútorného
trhu s plynom a skutočnosť či neboli zvýhodňované
subjekty, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného
podniku. 

V súlade so zákonom o regulácii úrad v roku 2014
rozhodoval o zmluvách o poskytovaní služieb alebo
ich zmenách, ktoré uzatvárajú regulované subjekty,
ktoré vykonávajú regulovanú činnosť v plynáren-
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stve a vydal 6 rozhodnutí o schválení zmlúv o po-
skytovaní služieb. Pri ich posudzovaní úrad skúmal
či tieto zmluvy zodpovedajú podmienkam obvyklým
v bežnom obchodnom styku.

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou
vertikálne integrovaného podniku, musí byť z hľadiska
právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania
nezávislý od iných činností, ktoré sa nesúvisia s dis-
tribúciou plynu. Úrad dôsledne sledoval povinnosti
prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia,
a.s., v rámci oddelenia činností prevádzkovateľa
distribučnej siete pôsobiaceho vo vertikálne inte-
grovanom podniku a taktiež povinnosť týkajúcu sa
zmluvných záväzkov tohto regulovaného subjektu,
a to predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou
osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne in-
tegrovaného podniku, do 30 dní po jej uzavretí.

Technická funkčnosť sústavy

Prepravná sieť
Vnútroštátnu ako aj medzinárodnú prepravu plynu vy-

konáva prostredníctvom vysokotlakovej prepravnej
siete jediný prevádzkovateľ prepravnej siete spoločnosť
eustream, a.s. Prepravná sieť a vnútroštátne pripo-
jené siete a zásobníky sú navzájom pripojené cez
systém vnútroštátnych prepúšťacích staníc, ktoré
slúžia ako fyzické vstupné a výstupné body do/z
prepravnej siete.

Celková dĺžka prepravnej siete je 2 332 km a je tvo-
rená systémom štyroch až piatich paralelných
potrubí priemeru 1200/1400 mm s maximálnym
prevádzkovým tlakom 7,35 MPa. Plynulý a spoľahlivý
tok plynu v prepravnej sieti zabezpečujú štyri kom-
presorové stanice s výkonom takmer 600 MW. Naj-
významnejšia kompresorová stanica sa nachádza
na slovensko-ukrajinských hraniciach vo Veľkých
Kapušanoch. Technická kapacita na vstupnom bode
do prepravnej siete na vymedzenom území SR vo
Veľkých Kapušanoch je 2 288 miliónov MWh za deň.

Prehľad technických, zmluvných, ale aj voľných kapacít
na všetkých vstupno-výstupných hraničných bodoch
prepravnej siete je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Úlohou úradu je sledovať a vyhodnocovať vykonávanie
desaťročného plánu rozvoja siete. V súlade so
zákonom o energetike spoločnosť eustream, a.s.
vypracovala a predložila úradu desaťročný plán
rozvoja prepravnej siete vrátane rozvoja prepojení,
ktorý reaguje na potreby národného a európskeho
trhu s plynom. Cieľom plánu je predstaviť účastníkom
trhu s plynom plánované investície, ktoré by umožnili
zvýšenie kapacít prepravnej siete a posúdenie
schopnosti prispôsobiť prepravnú sieť požiadavkám
trhu s plynom. Jeho obsahom okrem zhodnotenia roz-
voja prepravnej siete za rok 2013 a iných technických
údajov je aj opis projektov zvýšenia kapacity na
hraničných bodoch, a to:
- poľsko-slovenské prepojenie, ktoré je dôležitou

súčasťou severo-južného plynárenského koridoru,
ide o spojenie dvoch susediacich krajín, cez ktoré
prechádzajú jedny z najväčších tranzitných ply-
novodov,

- projekt navýšenia pevnej prepravnej kapacity vo
vstupnom bode Lanžhot v smere na výstupné body
Baumgarten, Budince a Veľké Zlievce, inštaláciou
novej technológie,

- projekty zvýšenia kapacity na domácom bode 
a do zásobníkov od spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.
na zvýšenie kapacity vo fyzickom bode pripojenia
Ardovo.

Desaťročný plán spoločnosti eustream, a.s. bol zverejnený
na webovom sídle spoločnosti. Počas jeho zverejnenia
spoločnosť eustream, a.s. neprijala žiadne pripomienky
od užívateľov prepravnej siete, resp. iných účastníkov
trhu. Úrad v súlade so zákonom o energetike listom
vyzval existujúcich a potenciálnych užívateľov preprav-
nej siete o zaslanie pripomienok k desaťročnému
plánu rozvoja prepravnej siete a výsledky konzultácií
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ako aj Správu o plnení desaťročného plánu rozvoja
prepravnej siete na obdobie 2014–2023 zverejnil
na svojom webovom sídle.

Distribučná sieť
Najdôležitejším účastníkom trhu s plynom v oblasti dis-

tribúcie plynu a zároveň najväčším prevádzkovateľom
distribučnej siete v SR je spoločnosť SPP - distribúcia,
a.s., ktorej sieť vysokotlakových, strednotlakových
a nízkotlakových plynovodov pokrýva celé územie SR.

SPP - distribúcia, a.s. zabezpečuje distribúciu plynu v ob-
jeme 98 % z celkového množstva distribuovaného
plynu v SR. Do konca roku 2014 bolo na Slovensku
plynofikovaných 2 234 obcí.

Štruktúra distribučnej siete spoločnosti SPP - distribúcia,
a.s.:
- celková dĺžka distribučnej siete k 31. 12. 2014 je

33 257 km,
- dĺžka vysokotlakových plynovodov je 6 291 km, 
- dĺžka strednotlakových a nízkotlakových plynovodov

je 26 966 km, 
čo je nárast o 65 kilometrov oproti stavu v roku 2013,

a to v kategórii strednotlakových a nízkotlakových
plynovodov.

Vývoj počtu odberných miest a množstva distribuovaného
plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s. v ro-
koch 2012 až 2014 uvádza nasledovná tabuľka. 

Vývoj investícií do obnovy a rekonštrukcie distribučnej
siete SPP - distribúcia v rokoch 2012 až 2014 ob-
sahuje nasledovná tabuľka.

Na časti vymedzeného územia SR pôsobia aj pre-
vádzkovatelia lokálnych distribučných sietí, ktorých
distribučné siete nadväzujú na distribučnú sieť
spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., a ktorí distribuujú
plyn odberateľom v areáloch veľkých podnikov alebo
priemyselných parkoch.

V roku 2014 distribuovalo plyn 38 prevádzkovateľov
lokálnych distribučných sietí v celkovom objeme
800 mil. m3. Počet prevádzkovateľov lokálnych distri-
bučných sietí sa znížil oproti roku 2013 o jedného
prevádzkovateľa a objem distribuovaného plynu
klesol o 151 mil. m3. 

Vyvažovanie siete
Vyvažovanie distribučnej siete na území SR zabez-

pečuje spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., ktorá plní
zároveň funkciu národného plynárenského dispečingu.
Jeho úlohou je zabezpečiť stabilitu a rovnováhu dis-
tribučnej siete na vymedzenom území SR. 
SPP - distribúcia, a.s. v roku 2014 vykonávala fyzic-
ké aj obchodné vyvažovanie. Pre účely fyzického vy-
važovania distribučnej siete spoločnosť SPP - distri-
búcia, a.s. využíva zásobník plynu Dolné Bojanovice,
nachádzajúci sa na území Českej republiky, ktorý
je napojený na slovenskú plynárenskú sieť. V roku
2014 sa v distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.
nevyskytli žiadne problémy, ktoré by boli spôsobené
nevyvážením distribučnej siete. Obchodné vyvažovanie
distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. vykonávala
na dennej báze pre užívateľov distribučnej siete, 
a to zabezpečením výpočtu denných a kumulovaných
odchýlok vznikajúcich medzi množstvami plynu
nominovanými na vstupoch do distribučnej siete 
a množstvami plynu skutočne vystupujúcimi z distri-
bučnej siete a vedením vyvažovacieho účtu a zúčto-
vaním odchýlok.

Podzemné zásobníky plynu 
Prevádzkovateľmi podzemných zásobníkov plynu na

území SR sú dve spoločnosti, a to NAFTA a.s., pre-
vádzkujúca komplex podzemných zásobníkov Láb
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1.–3. a Gajary-Báden a spoločnosť POZAGAS a.s.,
ktorá prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu
Láb 4., stavba pri Malackách. 

Sieťové tarify a tarify za pripojenie a prístup do LNG
Metódy vykonávania cenovej regulácie plynárenských

sietí:
- prístup do prepravnej siete a preprava plynu – priame

určenie porovnateľnej ceny porovnaním cien za
prepravu plynu v SR s cenami za prepravu plynu
v ostatných členských štátoch EÚ susediacich so
SR. Porovnateľné ceny za prístup do prepravnej
siete a prepravu plynu sa stanovujú vo forme taríf,
ktoré sú navrhnuté spôsobom vstupno-výstupného
tarifného systému (entry-exit),

- prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
pre regulovaný subjekt, do ktorého distribučnej
siete je pripojených viac ako 100 000 odberných
miest, t.j. SPP - distribúcia, a.s. určením spôsobu
výpočtu maximálnej ceny za prístup do dis-
tribučnej siete a distribúciu plynu, pričom je up-
latnená metóda cenového stropu (price cap),

- prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre
regulované subjekty – prevádzkovateľov lokálnych
distribučných sietí, t.j. sietí do ktorých je pripojených
menej ako 100 000 odberných miest – uplatňuje
sa nákladová metóda regulácie, pričom výsledná
maximálna cena odráža oprávnené náklady potrebné
na prevádzkovanie siete na objemovú jednotku
plynu v roku t, primeraný zisk, ktorý je limitovaný
úradom a korekčný faktor zohľadňujúci skutočný
objem distribuovaného plynu a skutočné ekono-
micky oprávnené náklady v roku t-2,

- maximálna cena za pripojenie do prepravnej siete
vychádza zo skutočne vynaložených ekonomicky
oprávnených nákladov potrebných na dokumentačnú,
technickú a realizačnú fázu pripojenia,

- maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete
sa stanovuje na základe predpokladaných ekono-
micky oprávnených nákladov spojených so stano-
vením podmienok pripojenia, kontrolou žiadosti 
o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a mon-
tážou meradla vrátane kontroly správy o odbornej
prehliadke a skúške odberného plynového zaria-
denia. Ceny sa stanovujú osobitne pre odberateľov
plynu v domácnosti a osobitne pre odberateľov
plynu mimo domácností.

V roku 2014 nebolo na území SR prevádzkované 
žiadne zariadenie LNG.

V súvislosti so zaužívaným pojmom „sieťové poplatky“
v rámci EÚ je potrebné v podmienkach SR rozoznávať
poplatky, ktoré bezprostredne súvisia s využitím
siete na dopravu plynu do odberného miesta odbe-
rateľa plynu. Sieťové poplatky zahŕňajú tarify za
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a tarify
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
Ostatné položky, ktoré tvoria koncovú cenu za dodávku
plynu, ako sú náklady na skladovanie plynu, náklady
dodávateľa plynu, primeraný zisk a náklady na nákup
plynu (cena komodity) nepatria pod sieťové poplatky
a taktiež nespadajú pod cenovú reguláciu s výnimkou
dodávok plynu pre zraniteľných odberateľov.

Prevádzkovateľ prepravnej siete
Prepravná sieť spoločnosti eustream, a.s. tvorí spoľahlivú

časť medzinárodnej prepravnej siete dopravujúcej
zemný plyn na európsky trh plynu.

V roku 2014 sa prepravilo prepravnou sieťou 46,5 mld. m3.
Najväčším užívateľom prepravnej siete z hľadiska
objemu prepraveného plynu je spoločnosť Gazprom
Export.

Nasledovný graf zobrazuje vývoj objemu prepraveného
plynu za rok 2012 až 2014 prepravnou sieťou spo-
ločnosti eustream, a.s.
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Pre spoločnosť eustream, a.s. úrad schválil na rok 2014
rozhodnutím zo dňa 2. 9. 2013 tarify za prístup do
prepravnej siete a prepravu plynu. Tarify sú stano-
vené pre jednotlivé vstupné a výstupné body preprav-
nej siete (systém entry-exit) a platia pre slovenských
aj zahraničných užívateľov prepravnej siete. Tarify sú
navrhované v závislosti od zmluvne dohodnutej
dennej maximálnej kapacity prepravy plynu. Výcho-
diskové sadzby taríf boli v roku 2014 oproti roku
2013 zvýšené v priemere o 1,30 %, čo bolo ovplyvnené
mierou inflácie v krajinách EÚ za rok 2013 publiko-
vanej úradom Eurostat, pričom do eskalačného
faktora vstupuje len jej 50 % hodnota. Tarify boli
určené v energetických jednotkách, čo umožňuje
porovnať ich s tarifami ostatných prevádzkovateľov
prepravných sietí v okolitých štátoch. 

Situácia na geopolitickej scéne v roku 2014, najmä
napäté vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou
majú priamy vplyv na vývoj prepravy plynu v SR. 
V súvislosti s touto krízou bol realizovaný projekt
slovensko – ukrajinského plynového prepojenia,
ktoré by umožnilo zásobovať Ukrajinu plynom zo zá-
padnej trasy. Bol vybudovaný nový vstupno-výstupný
bod prepravnej siete Budince. Komerčná prevádzka
pri tomto prepojení začala 2. septembra 2014.

Vzhľadom na sprevádzkovanie nového vstupno-výstup-
ného bodu, ktorým sa zabezpečil fyzický spätný tok
zemného plynu v smere na Ukrajinu, úrad vydal už
dňa 23. 6. 2014 rozhodnutie, ktorým schválil vý-
chodiskové sadzby taríf pre vstupno-výstupný bod
Budince. 

Vývoj toku plynu na vstupných bodoch do prepravnej
siete za roky 2011–2014 dokumentuje pokles ob-
jemu plynu prichádzajúceho zo vstupného bodu do
prepravnej siete (Veľké Kapušany). Na druhej strane
vidno nárast množstva prepraveného plynu zo zá-
padu na východ odrážajúci zmenu plynárenskej
mapy v Európe v dôsledku zásobovania členských
štátov EÚ ruským plynom cez plynovod Nord Stream.

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj toku plynu na výstupných
bodoch z prepravnej siete za roky 2011–2014.

V roku 2014 úrad nevydal žiadne cenové rozhodnutie
za pripojenie do prepravnej siete.
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Prevádzkovateľ distribučnej siete
Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a dis-

tribúcie plynu na rok 2014 sa vykonávala osobitne
pre:
a) prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého

distribučnej siete je pripojených viac ako 100
tisíc odberných miest, t.j. spoločnosť SPP - distri-
búcia, a. s., ktorá zároveň plní funkciu plynáren-
ského dispečingu na vymedzenom území SR, 

b) prevádzkovateľov tzv. lokálnych distribučných sietí,
ktorí vykonávajú distribúciu plynu na časti vyme-
dzeného územia SR, v areáloch podnikov a prie-
myselných parkov a do ktorých distribučnej siete
je pripojených menej ako 100 000 odberných
miest. 

Úrad cenovým rozhodnutím určil pre spoločnosť SPP - dis-
tribúcia, a.s. tarify za prístup do distribučnej siete
a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných
služieb v plynárenstve, ktoré sa neposkytujú v rámci
taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu
plynu na rok 2014 s platnosťou na roky 2015 a 2016.
Súčasťou taríf sú platby za prekročenie zmluvne
dohodnutej dennej distribučnej kapacity stanovené
osobitne pre mesiace október, november, december,
január, február, marec a osobitne pre mesiace apríl,
máj, jún, júl, august, september. Tarify za distribúciu

plynu sú viaczložkové a neobsahujú krížové dotácie
medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu.
Pokrývajú všetky náklady a primeraný zisk. Tarify
za distribúciu plynu sú stanovené na princípe tzv.
poštovej známky, t.j. podľa ročného množstva dis-
tribuovaného plynu bez ohľadu na vzdialenosť
odberného miesta od zdroja plynu.

Pre distribúciu plynu v lokálnych distribučných sieťach
bolo na rok 2014 vydaných 42 cenových rozhodnutí,
v roku 2014 boli vydané 3 cenové rozhodnutia pre
prevádzkovateľov lokálnych distribučných sietí a jedno
cenové rozhodnutie za pripojenie do lokálnej distri-
bučnej siete. 

Na rok 2014 mala spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.
rozhodnutím úradu schválené aj ceny za pripojenie
do distribučnej siete a to osobitne pre odberateľov
plynu v domácnosti a osobitne pre odberateľov
plynu mimo domácnosti.  

V nasledujúcom grafe je uvedený podiel priemernej
ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu
plynu na celkovej cene za dodávku plynu podľa
štruktúry distribučných taríf. 
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Prevádzkovatelia podzemných zásobníkov plynu
Cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu

nepodlieha regulácii. 

Uskladňovacia kapacita prevádzkovateľov podzemných
zásobníkov plynu k 31. 12. 2014 sa oproti stavu 
k 31. 12. 2013 zvýšila o objem 136 mil. m3/rok 
a je uvedená v nasledovnej tabuľke. 
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Ťažba zemného plynu
V roku 2014 bolo z ložísk spoločnosti NAFTA, a.s.

vyťažených 86,653 mil. m3 plynu. 

Cezhraničné otázky
Vplyvom zmien v rusko – ukrajinských vzťahov v priebehu

roku 2014 pristúpila spoločnosť eustream, a.s. 
k podpisu spoločného memoranda s ukrajinským
prevádzkovateľom plynovodnej siete, spoločnosťou
Ukrtransgaz a spustila projekt pre dodávky plynu
na Ukrajinu reverzným (spätným) tokom. Projekt za-
hŕňal vybudovanie potrubného prepojenia a mera-
cej stanice plynu v objekte kompresorovej stanice
vo Veľkých Kapušanoch na existujúci plynovod DN
700 Vojany (vstupno-výstupný bod prepravnej siete
Budince), ktorý prechádza v blízkosti tejto kompre-
sorovej stanice a ďalej pokračuje na územie Ukra-
jiny. Zabezpečuje fyzický spätný tok zemného plynu
v smere na Ukrajinu v objeme do 10 mld. m3/rok,
a tým zároveň prispieva k posilneniu energetickej
bezpečnosti Ukrajiny, ako aj k diverzifikácii jej zdro-
jov zemného plynu. Z celkovej spotreby Ukrajiny
predstavuje tento tok výrazný nárast reverznej ka-
pacity, pretože doposiaľ bol možný reverzný tok len
z Maďarska a Poľska, a otvára tak pre Ukrajinu
nové možnosti na poli obchodovania so zemným
plynom a skladovacími kapacitami.

Realizáciou projektu slovensko-maďarského prepoje-
nia bol vybudovaný prepojovací plynovod, ktorý je
novým prepojením slovenskej a maďarskej tranzit-
nej siete, a ako súčasť severo-južného koridoru,
ktorý bude v tomto smere spájať plynárenské siete
naprieč celou strednou a východnou Európou
prispeje k výraznej diverzifikácii zdrojov a trás pre-
pravy zemného plynu. Potrubie plynovodu má dĺžku
111 km. Spája slovenskú kompresorovú stanicu
Veľké Zlievce s maďarskou prepravnou sieťou pri
obci Vecsés. Dĺžka plynovodu na maďarskej strane
je 92 km. Spustenie komerčnej prevádzky plynovodu
bude zrealizované od februára 2015.

Ďalšou dôležitou súčasťou severo-južného plynárenské-
ho koridoru je plánované poľsko-slovenské prepojenie.
V prípade prerušenia dodávok plynu toto prepojenie
môže do značnej miery eliminovať negatívne dopady
prípadných krízových situácií a navyše ponúka prepo-
jenia aj prístup ďalším krajinám, a rovnako Poľsku
možnosť exportovať plyn dovezený do Európy cez
LNG terminál Świnoujście. Plánované plynovodné
prepojenie tak výraznou mierou prispeje k diverzi-

fikácii a stabilite dodávok plynu v celom regióne.
Projekt bol zaradený na zoznam PCI projektov podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku
energetickú infraštruktúru (ďalej len „nariadenie 
č. 347/2013“).

Plánovaná dĺžka plynovodu je približne 164 km. Napoje-
nie je plánované pri plynárenskom uzle Strachocina,
ktorý sa nachádza v blízkosti poľských podzemných
zásobníkov plynu a kompresorovej stanice vo Veľkých
Kapušanoch. Na slovenskej strane je naplánovaný
106 km dlhý úsek, poľská časť plynovodu má po-
zostávať z 58 km. 

Úrad spolu s poľským regulačným úradom sa dohodli
na cezhraničnej alokácii nákladov na tento projekt.
Začiatok komerčnej prevádzky je naplánovaný v ro-
koch 2019 až 2020. V súlade s ustanoveniami naria-
denia č. 347/2013, v novembri 2014 bolo podpísané
Memorandum o porozumení medzi úradom a poľským
regulačným úradom o rozdelení investičných nákla-
dov pre tento projekt. Na základe tejto dohody národ-
né regulačné orgány potvrdili svoje zámery vydať
koordinované rozhodnutia týkajúcich sa projektu.
Dňa 28. novembra 2014 vydali rozhodnutia o rozde-
lení cezhraničných nákladov na realizáciu plynového
prepojenia, ktoré vznikli poľskému prevádzkovateľovi
prepravnej siete GAZ-SYSTEM S.A. a slovenskému
prevádzkovateľovi prepravnej siete eustream, a.s.
medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou.
Rozhodnutia boli následne zaslané Agentúre pre
spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

Prepravná kapacita
Ročná kapacita prepravnej siete predstavuje až 90 

miliárd m3 zemného plynu ročne, čo je viac ako 
15-násobok domácej spotreby plynu v Slovenskej
republike. Medzinárodná preprava zemného plynu
ako je uvedené nižšie tvorí viac ako 71 %-ný podiel
z celkovej prepravy zemného plynu. Agregovaná
denná vstupná kapacita všetkých vstupno-výstup-
ných bodov prepravnej siete je v súčasnosti 327
miliónov m3 zemného plynu. Prístup ku kapacitám
prepravného systému eustream, a.s. je založený na
tarifnom systéme „Entry–Exit“. Vývoj na trhu s pre-
pravnými kapacitami od roku 2012 do roku 2014
je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
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Z celkového počtu prijatých žiadostí o prístup do pre-
pravnej siete v roku 2014 bolo 6 žiadostí zamiet-
nutých z dôvodu nulovej voľnej prepravnej kapacity
na výstupnom bode z prepravnej siete Budince.

Užívateľmi prepravnej siete v roku 2014 boli slovenské
a zahraničné spoločnosti, napr. z Ruska, Ukrajiny,
Českej republiky, Nemecka, Švajčiarska, Veľkej Bri-
tánie, Dánska a Rakúska. 

Podiely domácich užívateľov a zahraničných užívateľov
prepravnej siete na celkovom objeme prepraveného
plynu je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Celkový
objem prepraveného plynu v roku 2014 bol 46,5
mld. m3.

Prehľad vývoja užívateľov prepravne siete podľa ob-
jemu prepraveného plynu zobrazuje nasledovná
tabuľka.

Podpora hospodárskej súťaže

Veľkoobchodný trh 
Monitorovanie úrovne cien, úrovne transparentnosti,
stupňa a efektívnosti otvorenia trhu a hospodárskej
súťaže na veľkoobchodnom trhu
Úrad sledoval dianie na veľkoobchodnom trhu s plynom,

predovšetkým vývoj veľkoobchodných cien plynu,
ktorý bol v roku 2014 relatívne nestabilný. Už v prvom
polroku došlo k výraznému poklesu cien na energetic-
kých burzách, a to hlavne kvôli teplej zime a prebytku
plynu na trhu. Klesajúci trend zastavila až napätá
situácia medzi Ruskom a Ukrajinou, spôsobená ne-
schopnosťou Ukrajiny platiť za dodaný plyn. V závere
roka bol zaznamenaný ďalší pokles veľkoobchodných
cien zemného plynu. Na pokles cien mala vplyv aj
výrazne nižšia cena ropy. Jej hodnota sa znížila vply-
vom veľkých zásob plynu ako aj vplyvom rastúcej
ťažby plynu a ropy z bridlíc v USA až o 30 %. Veľko-
obchodné ceny plynu sú taktiež odvodzované od dlho-
dobých zmlúv na nákup plynu. Ceny plynu podľa
týchto kontraktov sa odvíjali predovšetkým od vývoja
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cien konkurenčných palív, najmä ropy a vykurovacích
olejov. V súčasnosti, kedy je veľká časť plynu potreb-
ného na zabezpečenie dodávok plynu nakupovaná
na energetických burzách, cena plynu v týchto zmlu-
vách sa už neindexuje na dlhodobé priemery vývoja
ropy a ropných produktov, ale reflektuje na situáciu
trhu s plynom a zohľadňuje pohyby cien plynu na
energetických burzách. Plyn sa taktiež nakupuje na
tzv. spotových trhoch energetických búrz pre ak-
tuálny resp. nasledujúci deň. Využíva sa aj nákup plynu
pomocou tzv. futures produktov, kde sa ponúka
dodávka plynu v dohodnutom množstve pre vopred
dohodnuté obdobie. Okrem sledovania cien na veľko-
obchodnom trhu s plynom, úrad pozorne sledoval
aj vývoj v oblasti diverzifikácie ciest plynu ako
možnosti nových zdrojov plynu v európskom ako aj
svetovom meradle. Vývoj cien zemného plynu na
veľkoobchodnom trhu v roku 2014 na európskych
energetických burzách zobrazuje graf dole.

V roku 2014 sa úrad pripravoval na aplikáciu Nariade-
nia EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti
veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) do praxe,
tento legislatívny predpis nastavuje pravidlá pre účast-
níkov trhu aktívnych na veľkoobchodných trhoch.

Veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú komoditné
trhy a trhy derivátmi. Veľkoobchodné trhy s energiou
zahŕňajú, okrem iného, regulované trhy, mnoho-
stranné systémy obchodovania, mimoburzové (OTC)
transakcie a dvojstranné zmluvy, či už priame alebo
sprostredkované.

Úrad zverejnil na webovom sídle všetky náležitosti, ktoré
sa týkajú tejto problematiky. Podstatnou úlohou úradu
pri napĺňaní vykonávania nariadenia je spustenie
registrácie účastníkov trhu do 3 mesiacov od prijatia
vykonávacieho nariadenia Európskou komisiou (t.j.
najneskoršie 17. marca 2015). Registrácia účastníkov
trhu bude prebiehať cez registračný formulár do
národného registra účastníkov trhu. Informácie 
v národných registroch sa následne odovzdajú ACER,
ktorá zriadi Európsky register účastníkov trhu.

Maloobchodný trh
Úrad v súlade s rozsahom cenovej regulácie určenom

v zákone o regulácii a v Regulačnej politike na regu-
lačné obdobie 2012–2016 vykonával cenovú regu-
láciu dodávok plynu pre zraniteľných odberateľov
plynu, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti
a malé podniky.

Okrem tejto skupiny odberateľov plynu v roku 2014
podliehala cenovej regulácii aj dodávka plynu dodá-
vateľom poslednej inštancie. 

Pre zraniteľných odberateľov plynu úrad dodávateľom
plynu cenovým rozhodnutím stanovil maximálne
ceny za dodávku plynu na rok 2014, ktoré je platné
aj v rokoch 2015 a 2016, t.j. do konca aktuálneho
regulačného obdobia. Maximálne ceny umožňujú
dodávateľom plynu vytvárať dostatočný priestor na
pôsobenie na liberalizovanom trhu s plynom v rámci
konkurencie a na druhej strane chránia zraniteľných
odberateľov tým, že vytvárajú cenový strop pre týchto
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odberateľov, ktorí vzhľadom na ich charakter odberu
plynu a množstvo odobratého plynu nemajú silnú
pozíciu na trhu s plynom.

Úrad v roku 2014 schvaľoval obchodné podmienky do-
dávateľov plynu, ktorí poskytujú univerzálnu službu,
ktoré dodávatelia vypracovali podľa vzorových obchod-
ných podmienok, ktoré úrad spracoval a zverejnil
na webovom sídle v roku 2013. Obchodné podmienky
tvoria spravidla súčasť zmlúv o dodávke plynu a po-
drobne upravujú práva a povinnosti dodávateľa
plynu. 

Úrad taktiež na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam
dodávateľov plynu poskytujúcich univerzálnu službu,
ktorý slúži pre lepšiu orientáciu odberateľov plynu
v domácnosti pri výbere svojho dodávateľa plynu.
Užitočným nástrojom pre odberateľov plynu, ktorí uva-
žujú nad zmenou dodávateľa je aj cenová kalkulačka,
podľa ktorej si odberatelia plynu v domácnosti môžu
porovnať ceny za dodávku plynu jednotlivých do-dá-
vateľov plynu. 

Dodávka plynu pre domácnosti
Spôsob výpočtu maximálnych cien za dodávku plynu

pre domácnosti na regulačné obdobie 2012–2016
je stanovený metódou „price cap“, teda určením
cenového stropu. Maximálna cena za dodávku plynu
pre domácnosti v roku 2014 vychádzala z maximálnej
východiskovej ceny za dodávku plynu pre domácnosti
z prvého roku regulačného obdobia, ktorým je rok
2012.

Maximálne ceny za dodávku plynu pre domácnosti,
ktoré na rok 2014 s platnosťou na roky 2015 a 2016
úrad určil pre spoločnosť SPP, a.s. určil úrad aj pre
všetkých ostatných dodávateľov plynu pôsobiacich
na trhu s plynom v SR, ktorí si zvolili túto možnosť,
čo je v súlade s vyhláškou úradu č. 193/2013 Z. z.
Maximálne ceny za dodávku plynu pre domácnosť
pozostávajú z maximálnej výšky fixnej mesačnej
sadzby a maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn.
Štruktúra taríf vychádza z troch tarifných skupín D1
až D3, podľa množstva ročnej spotreby plynu. Úrad
v októbri 2014 začal z vlastného podnetu konanie
o zmene rozhodnutia úradu, ktorým určil maximálne
ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom,
ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti a pod-
mienky ich uplatnenia na rok 2014 s platnosťou aj
na roky 2015 a 2016 pre spoločnosť SPP, a.s. Dô-
vodom na začatie konania bola zmena nákupnej ceny

pre SPP, a.s. vyplývajúca z uzatvorenia dodatku 
k zmluve o dodávke plynu so spoločnosťou Gazprom
export LLC ako aj zo zmeny hodnoty priemeru denných
cien zverejnených burzou EEX (European Energy
Exchange) produktu NCG Natural Gas Year Futures,
ktorá vplýva s 30% váhou na nákupnú cenu plynu pre
SPP, a.s. Priemerná maximálna cena za dodávku
plynu pre SPP, a.s. na rok 2015 a 2016 sa oproti
roku 2014 znížila o 1,14%.

Aj v roku 2014 pokračoval trend dodávateľov plynu,
ktorí s víziou prilákať odberateľov plynu im ponúkajú
ceny za dodávku plynu nižšie ako úradom schválené
maximálne ceny. 

V roku 2014 dodávalo plyn pre odberateľov plynu v do-
mácnosti celkovo 15 dodávateľov, ktorých prehľad
je v nasledovnej tabuľke. 
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Nasledovný graf uvádza podiely rozhodujúcich dodáva-
teľov plynu odberateľom plynu v domácnosti v roku
2014.

Maximálne ceny za dodávku plynu pre domácnosti 
v rokoch 2012 až 2014 (bez DPH)
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Dodávka plynu pre malé podniky
Malým podnikom na účely cenovej regulácie je koncový

odberateľ zemného plynu s ročnou spotrebou zemné-
ho plynu na všetkých odberných miestach najviac
100 tisíc kilowatthodín plynu za rok predchádzajúci
predkladania návrhu ceny. 

Spôsob výpočtu maximálnych cien za dodávku plynu
pre malý podnik sa vykonával nákladovou metódou
a ceny obsahovali všetky oprávnené náklady a úradom
stanovený primeraný zisk. Ceny pozostávali z maxi-
málnej výšky fixnej mesačnej sadzby a maximálnej
výšky sadzby za odobratý plyn. Štruktúra taríf je roz-
delená do štyroch tarifných skupín M1 až M4 podľa
množstva ročnej spotreby plynu. 

Dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie
Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej

inštancie je vykonávaná určením spôsobu výpočtu
maximálnej ceny za dodávku plynu dodávateľom
poslednej inštancie.

Dodávateľom poslednej inštancie je na základe roz-
hodnutia úradu spoločnosť SPP, a.s. Úrad vydal pre
dodávateľa poslednej inštancie cenové rozhodnutie,
v ktorom určil na rok 2014 maximálne ceny za do-
dávku plynu všetkým odberateľom plynu. 

Dodávateľ poslednej inštancie oznámil v roku 2014
úradu 40 prípadov dodávky poslednej inštancie.
Dodávka poslednej inštancie v týchto prípadoch
nastala z dôvodu zmeškania lehoty na podanie žia-
dosti o zmenu dodávateľa plynu, pričom odberateľ
plynu nemal zabezpečenú dodávku plynu od iného
dodávateľa. 

Dodávka plynu pre ostatných odberateľov plynu
V tomto segmente trhu s plynom úrad okrem pôsobnosti

v oblasti dodávok poslednej inštancie spolupracuje
s Ministerstvom hospodárstva SR pri rozhodovaní
o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti
dodávok plynu podľa zákona o energetike. Štandar-
dom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie
dodávok plynu pre chránených odberateľov plynu
na obdobie od 1. novembra do 31. marca v rozsahu
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 994/2010 

Koncoví odberatelia plynu sú zaraďovaní do odbera-
teľských kategórií v závislosti od využitia zemného
plynu a ročnej spotreby, a to na:
- domácnosť,
- maloodber,
- stredný odber,
- veľkoodber.

Podiel spotreby jednotlivých koncových odberateľov podľa
kategórií na celkovej spotrebe plynu v roku 2014:



[Úrad pre reguláciu sieťových odvetví]

[32]

Monitorovanie úrovne cien, úrovne transparentnosti,
stupňa a efektívnosti otvorenia trhu a hospodárskej súťaže
na maloobchodnom trhu
Úroveň liberalizácie trhu s plynom sa v EÚ posudzuje

prostredníctvom percentuálne vyjadreného koefi-
cientu, tzv. switchingu, ktorý vyjadruje mieru počtu
odberných miest so zmenou dodávateľa plynu k cel-
kovému počtu odberných miest v príslušnom roku.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zmenu dodávateľa plynu
v jednotlivých odberných miestach dodávateľov plynu
v rokoch 2011 až 2014. Údaje v tabuľke nezohľadňujú
zmeny dodávateľa plynu na odberných miestach 
v lokálnych distribučných sieťach. 

Tabuľka ukazuje celkový medziročný percentuálny pokles
v kategóriách veľkoodber a domácnosti. Celkový
pokles je možné pripisovať už v značnej miere nasý-
tenému maloobchodnému trhu s plynom, minimálnym
rozdielom v cenovej ponuke dodávateľov plynu, ako
aj skutočnosti, že väčšina zmlúv o dodávke plynu
sa uzatvára na dobu určitú s dlhšou časovou via-
zanosťou, čím sú odberatelia plynu pri rozhodovaní
o zmene dodávateľa plynu obmedzení zmluvnými
podmienkami. 

Odbor regulácie plynárenstva v roku 2014 vypracoval
stanoviská v rámci riešenia podnetov od účastníkov
trhu s plynom, ktoré je možné zaradiť do nižšie uve-
dených skupín:
- vysvetlenie fakturácie plynu,
- výber nového dodávateľa plynu,
- vysvetlenie dôvodov prechodu na energetické jed-

notky,
- vysvetlenie merania plynu,
- vysvetlenie poplatkov za budovanie plynárenského

zariadenia a odberného plynového zariadenia,
- úhrada poplatku za výmenu regulátora tlaku plynu,
- postup pri zmene rozhodnutí vydaných na roky

2014–2016,
- vysvetlenie lehôt na podávanie zmien rozhodnutí,
- vysvetlenie problematiky pripájania do distribučnej

siete,
- vysvetlenie skladby ceny za dodávku plynu,
- vysvetlenie platnosti cenových rozhodnutí na celé

regulačné obdobie.





Obchodný trh s teplom
Slovenská republika patrí ku krajinám s vysokým za-

stúpením centralizovaného zásobovania teplom.
Prevažná časť zdrojov tepla a rozvodov tepla bola
budovaná a rozvíjaná spolu s rozvojom mestských
aglomerácií, hlavne bytovej a komunálnej výstavby
a občianskej vybavenosti do roku 1990. Zo systémov
centralizovaného zásobovania teplom sa dodáva teplo
najmä do bytov, priemyselného sektoru a sektoru
služieb.

Trh s teplom z hľadiska množstva dodávaného tepla je
charakterizovaný už niekoľko rokov znižovaním do-
dávky tepla. Bolo to spôsobené najmä znižovaním
spotreby tepla v obytných budovách zatepľovaním
a realizovaním racionalizačných opatrení. Vzhľadom
na veľký rozsah realizovaných opatrení v obytných
budovách na celom Slovensku predpokladáme, že
tento trend z predchádzajúcich rokov sa v nasledu-
júcich rokoch čiastočne zmierni. Negatívny vplyv na
veľkosť trhu s teplom malo aj odpájanie sa odbera-
teľov od centrálnych zdrojov tepla, s ktorým sa do
budúcnosti taktiež neuvažuje v tak veľkom rozsahu.
V súčasnosti je prijatý legislatívny rámec, ktorý
stanovuje prísne podmienky na skončenie odberu
a prakticky znemožňuje odpojenie sa odberateľov
od zdrojov tepla využívajúcich obnoviteľné zdroje
energie. Legislatívne je upravená aj výstavba nových
sústav tepelných zariadení, ktorá v prípade negatív-
neho dopadu na hospodárnosť a energetickú efek-
tívnosť jestvujúcich dotknutých sústav tepelných
zariadení, životné prostredie alebo náklady za teplo
dodávané koncovým odberateľom, nebude povolená.
Tieto opatrenia vytvárajú predpoklad, že trh s teplom
bude v budúcnosti stabilnejší, aj keď veľkosť trhu
samozrejme ovplyvňujú klimatické podmienky. Taktiež
je treba brať do úvahy aplikáciu Smernice EP a R
č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti v znižovaní
koncovej spotreby energií.

Počet dodávateľov tepla sa v roku 2014 oproti pred-
chádzajúcim rokom nezmenil. Výrobu, distribúciu 
a dodávku tepla pre odberateľov uskutočňuje cca
320 dodávateľov. Výrobcami tepla a zároveň dis-
tributérmi je 87 % dodávateľov, ostatných 13 %
dodávateľov teplo nakupuje a zabezpečuje distri-
búciu. Tieto počty sú už niekoľko rokov stabilné, aj
keď u dodávateľov dochádza k zmenám. V roku 2014
prestalo vykonávať výrobu, distribúciu a dodávku
tepla 16 subjektov na základe ukončenia zmluvy 
o dodávke a odbere tepla, niektoré spoločnosti sa

zlúčili a naopak vzniklo 23 nových subjektov v pre-
važnej miere prevádzkujúcich bioplynové stanice.

Dodávka tepla, ktorá zahŕňa dodávku do bytov, nebyto-
vých priestorov a technologických procesov vrátane
spotreby na vlastné využitie z cenových návrhov do-
dávateľov na rok 2014 predstavovala 14 534 GWh.
Z tohto množstva sa do bytov predpokladalo dodať
5 610 GWh, t. j. 39 % a do nebytových priestorov 
a na technologické účely a vlastné využitie 8 924 GWh,
t. j. 61 %. Tieto údaje predstavujú zníženie dodávky
tepla o 3,4 % oproti roku 2013, pričom pokles do
bytov sa predpokladal vo výške 5 % a na ostatné
účely 2 %. Vzhľadom na to, že rok 2014 bol výrazne
teplejší ako predchádzajúce roky, dá sa predpokladať,
že medziročný pokles skutočnej celkovej dodávky
tepla z dôvodu nižšej potreby tepla na vykurovanie
v roku 2014 môže dosiahnuť až 10%. 

3[Tepelná energetika]
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Spotreba palív na výrobu tepla
V roku 2014 sa pomer palív na výrobu tepla oproti rokom

2012 a 2013 výrazne nezmenil. Zastúpenie zemného
plynu v roku 2012 bolo 55,4 %, v roku 2013 pokleslo
na 53,3 % a v roku 2014 predstavuje 55,2 %. K tomuto
trendu prispela najmä priaznivá cena zemného plynu.
Zemný plyn na výrobu tepla ako jediné palivo využíva
65 % dodávateľov a ďalších 18 % dodávateľov vy-
užíva zemný plyn v kombinácii s iným druhom paliva
v prevažnej miere s biomasou. Druhým najpoužíva-

nejším palivom na výrobu tepla je biomasa, z ktorej
sa v roku 2014 vyrobilo 25 % tepla, pričom ju využíva
23 % dodávateľov tepla.
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Spôsob cenovej regulácie
Na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sie-

ťových odvetviach a v súlade s Regulačnou politikou
na regulačné obdobie 2012–2016 bola vydaná vy-
hláška č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje ce-
nová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len
„vyhláška č. 222/2013 Z .z.“). Táto vyhláška, ktorá
sa prvý krát použila pri schvaľovaní cien na rok 2014,
priniesla určité zmeny v cenovej regulácii. Upravuje
znenie niektorých základných pojmov. Zmeny sa
dotýkali výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov
na nákup emisných kvót CO2, ktoré boli do roku 2014
určené maximálne do výšky 50 % nákladov nad
množstvo bezodplatne pridelených a potrebných
na vykonávanie regulovaných činností. Vyhláška 
č. 222/2013 Z. z. upravuje výpočet týchto nákladov
ako rozdiel množstva kvót vypočítaných s najlepšie
dostupnou technológiou BAT a množstva kvót bez-
odplatne pridelených. Zmenil sa výpočet výšky opráv-
nených variabilných nákladov na nákup paliva a tepla
použitím korekčných koeficientov. Touto úpravou sa
až do roku 2016 bude postupne znižovať „palivový
bonus“, ktorý sa v cene tepla uplatňuje pri dosaho-
vaní vyšších účinností tepelných zariadení oproti
normatívnym účinnostiam stanoveným pri overovaní
hospodárnosti. Ďalšou zmenou bolo aj určenie
maximálnej výšky ceny najpoužívanejších druhov
palív na výrobu tepla formou korekčných koeficientov,
ktorých hodnoty každoročne stanoví úrad. Ustanovila
sa možnosť uplatnenia zvýšeného zisku pri finančnej
spoluúčasti dodávateľa tepla na racionalizačných
opatreniach v budovách vo vlastníctve štátu, územnej
samosprávy alebo neziskových organizácií s cieľom
motivovať regulované subjekty na znižovaní spotreby
tepla v budovách vo verejnom sektore. V júni 2014 bola
prijatá vyhláška č. 190/2014 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška č. 222/2014 Z. z. s účinnosťou
od. 1. Júla 2014. Táto vyhláška vychádzala najmä
z praxe a odstraňovala niektoré terminologické
nepresnosti.

Monitorovanie úrovne cien
K 1. 1. 2014 úrad vydal pre 322 cenových rozhodnutí,

ktorými určil 690 maximálnych cien tepla na celé
regulačné obdobie. V priebehu roka 2014 určil
rozhodnutiami pre 23 novovzniknutých spoločností
ďalších 69 cien. Za účelom odstránenia nedostatkov
v cenových návrhoch bolo 65 konaní prerušených.
V dvadsiatich prípadoch úrad konanie zastavil pre
ich neopodstatnenosť. Podľa platnej legislatívy môže

regulovaný subjekt požiadať o zmenu ceny z dôvodu
výraznej zmeny ekonomických parametrov, z ktorých
sa vychádzalo pri určení ceny. Na základe opodstatne-
ných návrhov na zmenu ceny úrad vydal 23 rozhodnutí,
ktorými zmenil 40 cien tepla. Dôvodom podania ná-
vrhu na zmenu rozhodnutia bola najmä zmena rozsahu
sústav tepelných zariadení, počtu odberných miest,
pokles dodávky tepla a nové investície do tepelných
zariadení. 

Schválené zmeny variabilnej zložky ceny tepla v priebehu
roku 2014 nemali vplyv na celkovú priemernú cenu,
ktorá zostala na rovnakej úrovni ako na začiatku
roka 2014 t. j. vo výške 0,0497 €/kWh. Pokles varia-
bilnej zložky ceny tepla oproti roku 2013 o 3,1 % 
a stabilizácia tejto zložky ceny tepla počas celého
roka 2014 boli spôsobené priaznivou cenou zemného
plynu. 

Priemerné zvýšenie fixnej zložky ceny tepla určenej na
rok 2014 aj so schválenými zmenami v priebehu roka
predstavuje 3,6 % oproti roku 2013. Určený spôsob
regulácie v tomto regulačnom období umožňuje
medziročný nárast fixných nákladov len z dôvodu
nových investícií do zefektívnenia výroby a rozvodu
tepla a výstavby tepelných zdrojov využívajúcich ob-
noviteľné zdroje energie. Túto možnosť si uplatnilo
45 dodávateľov, ktorí plánovali v roku 2014 in-
vestovať do sústav tepelných zariadení 62 mil. eur.
V týchto prípadoch sa do cien tepla premietli nák-
lady na odpisy z nových investícií. U ostaných dodá-
vateľov objem fixných nákladov neprekročil úroveň
roku 2013. Zvýšenie fixnej zložky ceny tepla o 3,4
% spôsobila hlavne nižšia dodávka tepla, na ktorú
sa táto zložka ceny určuje. Pokles variabilnej zložky
ceny tepla o 3,1 % a nárast fixnej zložky ceny tepla
o 3,4 % spôsobil, že výsledná cena tepla 
z rozhodnutí úradu na rok 2014 je v priemere o 0,7 %
nižšia ako v roku 2013. 
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V 4. štvrťroku 2014 bolo na úrad doručených 199 ná-
vrhov na zmenu rozhodnutia, ktorými boli chválené
ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Dôvodom predloženia
týchto návrhov bol najmä pokles skutočnej dodávky
tepla v roku 2013 (regulačného príkonu), ktorá má
vplyv na fixnú zložku ceny tepla a legislatívne zníženie
maximálnych cien zemného plynu a drevnej štiepky
pre regulované ceny tepla v roku 2015. Z tohto
dôvodu došlo k výraznej zmene ekonomicky opráv-
nených nákladov, z ktorých sa vychádzalo pri určo-
vaní cien k 1. 1. 2014. Úrad po posúdení súladu
predložených návrhov na zmenu rozhodnutia s platnou
legislatívou zmenil 182 rozhodnutí s 475 cenami 
s účinnosťou od 1. 1. 2015 do 1. 12. 2016. 

Z pohľadu odberateľov v domácnostiach sú dôležité
skutočné ročné náklady za teplo. Odberatelia platia
variabilnú zložku ceny tepla, ktorá zahŕňa náklady
na palivo a energie, za skutočne dodané teplo. Fixná
zložka ceny tepla zahŕňa oprávnené náklady a prime-
raný zisk nevyhnutne potrebné na výrobu a distribú-
ciu tepla určené príslušným právnym predpisom. 
V cenách tepla na rok 2014 sa zvýšili fixné náklady
na opodstatnené nové investície do tepelného hos-
podárstva len v ojedinelých prípadoch. Variabilná
zložka ceny tepla klesla a keďže zahŕňa v priemere
62 %, eliminuje mierny nárast fixnej zložky ceny tepla.
Skutočné ročné náklady odberateľov tepla v domác-
nostiach v roku 2014 budú však nižšie oproti roku
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2013 z dôvodu nižšej spotreby tepla spôsobenej
úspornými opatreniami a klimatickými podmienkami
roku 2014, ktorý bol výrazne teplejší oproti štandard-
ným rokom. Vyhláška č. 222/2013 Z. z. ustanovila
povinnosť dodávateľov tepla sledovať a predkladať
úradu údaje o skutočných nákladoch a skutočnej
dodávke tepla do konkrétnych obytných budov od
roku 2010. Vyhodnotenie týchto údajov z 900 obyt-
ných budov, v ktorých je 40 000 bytov, potvrdzuje po-
kles spotreby tepla a zníženie nákladov za vykurovanie
a prípravu teplej úžitkovej vody. 

Úrad na základe podnetov zo strany odberateľov tepla
vypracoval za rok 2014 spolu 310 stanovísk. Naj-
častejším dôvodom podnetov bola výška určených
cien tepla a spôsob rozúčtovania nákladov za dodáv-
ku tepla podľa vyhlášky č.630/2005 Z. z. Predmetom
stanovísk boli aj vyjadrenia k spôsobu regulácie v te-
pelnej energetike, k aplikácii nových povinností usta-
novených dodávateľom tepla zákonom č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,
usmernenia k zúčtovaniu nákladov po skončení re-
gulačného roka, k zmluvným povinnostiam účastníkov
trhu s teplom a podmienkam skončenia odberu tepla.
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Výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody
verejným vodovodom a odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou
Prijatím nového zákona o regulácii došlo v roku 2014

v oblasti vodárenstva k niekoľkým výrazným zmenám
v regulácii. Hlavným cieľom legislatívnych zmien bolo,
aby dodávka pitnej vody verejným vodovodom a od-
vádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou boli
regulovanými činnosťami aj v obciach. Regulovaným
subjektom sa stal vlastník verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie alebo ich nájomca alebo aj ten,
na koho vlastník previedol povinnosť registrácie a kto
využíva verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu
na vykonávanie regulovanej činnosti na základe vy-
daného potvrdenia o registrácii. Regulovaný subjekt,
ktorý využíva na vykonávanie regulovanej činnosti
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu I. alebo
II. kategórie, predkladá úradu návrh ceny podľa vše-
obecne záväzného právneho predpisu. Úrad v ceno-
vom konaní schváli alebo určí cenu vydaním cenového
rozhodnutia. Ak je regulovaným subjektom obec,
ktorá vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanali-
záciu III. kategórie, oznamuje úradu cenu vypočítanú
spôsobom a v rozsahu tiež podľa všeobecne záväz-
ného právneho predpisu. Úrad na základe oznáme-
nia vydá regulovanému subjektu potvrdenie o cene.

Na základe zmeny legislatívnych predpisov bolo do 
31. 12. 2014 v oblasti prevádzkovania verejných
vodovodov a verejných kanalizácií zaregistrovaných
599 regulovaných subjektov, z toho 14 vodárenských

spoločností. V rámci vodárenských spoločností došlo
k zmene prevádzkovateľa vodárenskej infraštruktúry
v okresoch Trenčín, Nové mesto nad Váhom a časti
okresu Myjava a to skončením dlhoročnej zmluvy 
o nájme a prevádzkovaní Trenčianskou vodohospo-
dárskou spoločnosťou, a. s. Vlastník tejto infraštruktúry
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. sa stal aj jej
prevádzkovateľom.

Zmenou legislatívy v regulácii sa tak oproti roku 2013
počet cenových rozhodnutí a potvrdení o cene vy-
daných do konca roka 2014 zdvojnásobil.

4[Vodné hospodárstvo]
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Monitorovanie úrovne cien
Aj keď v roku 2014 počet regulovaných subjektov sa

zvýšil dvojnásobne a dosiahla sa cenová regulácia
aj v obciach, nemalo to vplyv na úroveň cien v tejto
oblasti. Ceny vody sú pre väčšinu obyvateľov Slo-
venska stabilizované, pretože vodárenské spoločnosti
dodávajú pitnú vodu až 95 % z celkového počtu zá-
sobovaných obyvateľov.

Pri stanovení cien na rok 2014 a zmenách cenových roz-
hodnutí úrad uplatňoval vyhlášku č. 195/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distri-
búcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom
a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou.

V tomto regulačnom období v cenovej regulácii používa-
ním metódy cenového stropu (price cap) sa maxi-
málna cena stanovená v predchádzajúcom roku upraví
len v prípade zaradenia nového vodárenského majet-
ku o výšku regulačných odpisov a podľa skutočného
využitia projektovanej kapacity vodárenského ma-
jetku na výkon regulovanej činnosti. V súlade s plat-
nou legislatívou však regulovaný subjekt môže
navrhnúť zmenu cenového rozhodnutia z dôvodu
výraznej zmeny ekonomických parametrov, ktoré
ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady, z ktorých
sa vychádzalo pri určení ceny za regulovanú činnosť
a túto zmenu odôvodniť relevantnými údajmi a ana-
lýzami ekonomických ukazovateľov. 

Na rok 2014 úrad schválil alebo určil spolu 801 cien
vody. Podľa platnej legislatívy cenové rozhodnutia
a potvrdenia o cene, ktoré boli vydané na rok 2014
platia aj na roky 2015 a 2016, teda do konca reg-
ulačného obdobia, ak úrad neschváli zmenu cen-
ového rozhodnutia.

V priebehu roka 2014 úrad požiadalo 5 zo 14 vodáren-
ských spoločnosti o zmenu cenového rozhodnutia
podľa zákona o regulácii z dôvodu výraznej zmeny
ekonomických parametrov oproti tým, z ktorých sa
vychádzalo pri stanovení ceny na rok 2014. V oblasti
pitnej vody najčastejším dôvodom zmeny bola po-
treba finančných prostriedkov na zvýšené náklady
na opravy verejných vodovodov. Zvýšenie ceny odpa-
dovej vode odôvodňovali vyššími prevádzkovými
nákladmi v dôsledku využívania nových vodárenských
zariadení.

Návrhy na zmenu rozhodnutia troch vodárenských
spoločností úrad po dôkladnom posúdení opodstat-
nenosti a preukázaní potreby zvýšených oprávnených
nákladov schválil ešte v roku 2014 a zmena roz-
hodnutia jednej vodárenskej spoločnosti sa môže
uplatniť až od roku 2015. Navrhované zvýšenie cien
zmenou rozhodnutia dvoch vodárenských spoločností
úrad zamietol ako neodôvodnené. Na základe ziste-
nia kontroly úrad zmenil z vlastného podnetu v jednej
vodárenskej spoločnosti cenové rozhodnutie tak,
že znížil maximálnu cenu za odvedenie a čistenej
odpadovej vody v dôsledku neprimeranosti oprávne-
ných nákladov, ktoré mali vplyv na výšku ceny.

[Výročná správa 2014]
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Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku
pitnej verejným vodovodom
Použitím metódy cenového stropu (price cap) pri stanovení

cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej verejným
vodovodom na rok 2014 a na základe schválených
zmien cien v priebehu roka 2014 pre Západoslo-
venskú vodárenskú spoločnosť a Stredoslovenskú
vodárenskú prevádzkovú spoločnosť sa v priemere
ceny oproti roku 2013 zvýšili o 1 % na hodnotu

1,0393 €/m3 bez dane z pridanej hodnoty. Ceny sa
pohybovali v rozpätí od 0,7012 €/m3 v Trnavskej
vodárenskej spoločnosti po 1,3100 €/m3 vo Výcho-
doslovenskej vodárenskej spoločnosti. V šiestich
vodárenských spoločnostiach sa ceny nezmenili.
Medziročný vývoj cien je uvedený v nasledovnej
tabuľke.
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Ceny za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad rovnakou metódou postupoval aj pri cenách za

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou na rok 2014. V tejto oblasti sa jed-
notlivé ceny zvýšili v závislosti od rozsahu investícii
do verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
v danom regióne, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú
výšku ceny, najmä ak nie je dostatočná miera pripo-
jenosti na nové verejné kanalizácie.

Ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou podľa vydaných rozhodnutí na rok 2014
aj vrátane zmeny ceny v priebehu roka pre Zápa-

doslovenskú vodárenskú spoločnosť vzrástli v prie-
mere oproti roku 2013 v tejto oblasti o niečo viac
o 1,2 %, pričom ale v šiestich vodárenských spoloč-
nostiach zostali nezmenené. Priemerná cena bez
dane z pridanej bola 0,9536 €/m3.Aj napriek rýchlej-
šiemu medziročnému rastu cien v tejto oblasti je
priemerná cena ešte stále nižšia ako priemerná
cena za dodávku pitnej vody. Medziročný vývoj cien
je uvedený v nasledovnej tabuľke.

[43]



[Úrad pre reguláciu sieťových odvetví]

V roku 2014 priemerné vodné a stočné spolu bez dane
z pridanej hodnoty na Slovensku predstavovalo
1,9929 €/m3 a vzrástlo o 1,1 %, pričom najvyššie
medziročné zvýšenie nastalo o 3,6 % vo Vodárenskej
spoločnosti Ružomberok. Vodné a stočné spolu
bolo najnižšie 1,6941 €/m3 v Turčianskej vodárenskej
spoločnosti a najvyššie 2,2683 €/m3 v Stredoslo-
venskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Ceny
vody v roku 2014 sa nezmenili v piatich vodáren-
ských spoločnostiach.

Podľa zmien cenových rozhodnutí v roku 2014 vyda-
ných úradom na rok 2015 je predpokladaný prie-
merný nárast cien minimálny. V pitnej vode 0,1 %,
v odpadovej vode 0,2 %. V 11 vodárenských spoloč-
nostiach zostali ceny vody rovnaké aj na rok 2015.

Úrad stanovil na rok 2014 maximálne ceny vody aj pre
menšie spoločnosti a obce, ktoré dodávajú pitnú vodu
alebo odvádzajú a čistia odpadovú vodu predovšetkým
v obciach a menších okrajových častiach miest.

Pre tieto menšie spoločnosti v roku 2014 úrad vydal
125 cenových rozhodnutí na 195 cien vody, zmena
sa týkala len štyroch cien.

V roku 2014 bolo vydaných pre obce, ktoré sú vlastník-
mi a prevádzkovateľmi verejných vodovodov alebo
verejných kanalizácii III. kategórie cca 2000 obyvateľov,
479 potvrdení o cene na 554 cien vody. Obce zmeny
cien vody v priebehu roka 2014 nežiadali, čo mohlo
byť ovplyvnené aj komunálnymi voľbami. 

Priemerná cena za výrobu a dodávku pitnej vody bez
dane z pridanej hodnoty v roku 2014 v tejto skupine
malých regulovaných subjektov sa zvýšila oproti
roku 2013 o 4,4 %, naopak priemerná cena za odvá-
dzanie odpadovej vody klesla o 2 %. Vyšší priemer
v pitnej vode a naopak nižší v odpadovej vode bol
spôsobený o polovicu väčším počtom stanovených
cien na rok 2014. Ceny za odvádzanie odpadovej
vody prevyšujú už ceny za dodávku pitnej vody ako
dôsledok budovania nových verejných kanalizácii
a čistiarní odpadových vôd.

Dodávka pitnej vody a odvádzanie
odpadovej vody
Dodávka pitnej vody vo vodárenských spoločnostiach

neustále medziročne o 1 až 2 % klesá. Od roku
2005 sa znížila o 17 %, a to aj napriek budovaniu
nových verejných vodovodov. S nižšou dodávkou
pitnej vody sa znižovalo aj množstvo odvádzanej 
a čistenej odpadovej vody verejnými kanalizáciami
aj keď menej, len o 6 %. V roku 2012 sa pokles
dodávky pitnej vody zastavil a množstvo odpadovej
vody dokonca aj mierne vzrástlo v dôsledku budo-
vania nových verejných kanalizácii v obciach. V ďalších
rokoch sa prejavil znovu klesajúci trend spotreby
vody, pričom bol zaznamenaný väčší medziročný
pokles pri spotrebe pitnej vody.
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Vodárenské spoločnosti to odôvodňujú ďalším šetrením
odberateľov v domácnostiach alebo nahradením
vlastnými zdrojmi vody, a to aj napriek tomu, že
cena sa už výrazne nemení. Zmenilo sa aj správanie
väčších odberateľov – firiem, ktoré rovnako zavá-
dzajú šetriaci režim.

Investície
Investície, ktoré sa v súčasnosti realizujú vo vodárenstve,

sú najmä v súvislosti s plnením záväzkov v oblasti
čistenia komunálnych odpadových vôd, ktoré sa pri
vstupe do Európskej únie zaviazala Slovenská re-
publika splniť do roku 2015. Všetky obce nad 
2 000 ekvivalentných obyvateľov musia mať vybu-
dovanú kanalizáciu a čistené odpadové vody.
Prírastok hodnoty majetku v odpadovej vode oproti
prírastku v pitnej vode bol tak v roku 2014 dvojná-
sobný. V oblasti zásobovania pitnou vodou sa roz-
širuje infraštruktúra v regiónoch, kde ešte verejné
vodovody chýbajú.

Dotácie z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu
na financovanie investičnej výstavby podľa údajov
vodárenských spoločností za rok 2014 sa oproti
roku 2013 v oblasti zásobovania pitnou vodou
zvýšili medziročne o 8 %, pričom na hodnote ma-
jetku predstavuje ich podiel 13 %. Do roku 2013 
v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd
dotácie rástli dvakrát viac ako v pitnej vode. V roku
2014 sa však medziročne zvýšili rovnako ako v pit-
nej vode len o 8 %. Ich podiel na celkovej hodnote
majetku je ale oveľa väčší a tvorí 32 %. 

Celkový majetok vodárenských spoločností v obstaráva-
cej cene a z neho hodnotu majetku vybudovaného
z dotácií v rokoch 2011–2014 zobrazujú nasledovné
grafy.
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Využitie kapacít vodárenského majetku
Na základe údajov o celkovej projektovanej kapacite 

a skutočne využívanej kapacite vodárenského ma-
jetku prevádzkovaného vodárenskými spoločnosťami
priemerné využitie verejných vodovodov v roku 2014
predstavuje 92 % a nemení sa už od roku 2011.
Podpriemerné využitie kapacít je len v troch vodá-
renských spoločnostiach.

Využitie čistiarní odpadových vôd v priemere bolo len
na úrovni 77 %, čo predstavuje medziročné zníženie
o 1 %. Nižšie využitie je odrazom jednak znižovania
celkového množstva vypúšťaných odpadových vôd,
ale aj toho, že na nové verejné kanalizácie v obciach
napriek zákonnej povinnosti sa nepripájajú noví
producenti. Na využitie kapacít v prípade čistiarní
odpadových vôd vplýva aj ročné množstvo zrážkových
vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou.
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Využívanie povrchových vôd
V oblasti využívania povrchových vôd podlieha cenovej

regulácii podľa platnej legislatívy odber povrchovej
vody a odber energetickej vody z vodných tokov 
a využívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov.

Na Slovensku dominantným regulovaným subjektom
s monopolným postavením vykonávajúcim regulované
činnosti v tejto oblasti je štátom ustanovený správca
vodných tokov Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., Banská Štiavnica.

Podľa zákona o regulácii a nadväzne vyhlášky 
č. 194/2013 Z. z. nastala zmena v spôsobe vyko-
návania cenovej regulácie v roku 2014. Do roku
2013 boli ceny stanovené ako maximálne, od roku
2014 v § 12 ods. 8 zákona o regulácii bol ustano-
vený spôsob cenovej regulácie ako určenie výpočtu
pevnej ceny za regulované činnosti. Takto stanovené
pevné ceny zostávajú v platnosti do konca regulač-
ného obdobia, ak úrad neschváli zmenu cenového

rozhodnutia. Regulovaný subjekt zmenu cenového
rozhodnutia môže predložiť len z dôvodu výraznej
zmeny ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú
ekonomicky oprávnené náklady, z ktorých sa vy-
chádzalo pri určení ceny a túto zmenu odôvodniť
analýzami.

Na základe uvedeného úrad na rok 2014 stanovil
pevnú cenu za odber povrchovej vody z vodného toku
pre regulovaný subjekt Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Banská Štiavnica, ktorej výška sa už
tretí rok nezmenila. Rovnako aj priemerná cena za
využívanie hydroenergetického potenciálu vodného
toku zostala na úrovni roku 2013, pričom sa uplat-
ňujú rozdielne tarify - pevné ceny pre jednotlivé
skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu
podľa inštalovaného výkonu vodných elektrární. A tiež
pevná cena za odber energetickej vody z vodného
toku na rok 2014 je rovnaká ako bola maximálna
cena v roku 2013.

Úradu bolo za rok 2014 doručených spolu 9 sťažností
odberateľov z oblasti vodárenstva, z ktorých 3 nepatrili
do pôsobnosti úradu a 6 súviselo so stanovenou výškou
ceny a 58 podnetov, ktoré úrad v určených lehotách
vybavil.
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Štandardy kvality 
Regulačná politika úradu podľa § 22 zákona

250/2012 Z. z. si kladie za cieľ posilnenie trhových
princípov v sieťových odvetviach s dôrazom na
ochranu spotrebiteľa a oprávnených záujmov regu-

lovaných subjektov. Preferuje použitie stimulačných
regulačných metód a dôrazne sa zameriava na sle-
dovanie a postihovanie neplnenia štandardov kvality
ako novej metódy regulácie.

5[Regulácia podľa štandardov  
kvality a analytická činnosť]
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Spolu za rok 2014 bolo odberateľom vyplatených 
414 098,43 eur. 

Plnenie ustanovení § 29 ods. 2, 3, 4, a 5
zákona 250/2012 Z. z. 
Za účelom vytvorenia rovnakých podmienok na trhu, úrad

monitoruje činnosť prevádzkovateľov sústav a sietí tak,
aby sa im zabránilo využívať vertikálnu integráciu.
Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú čin-
nosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je
súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povin-
ný predložiť úradu na schválenie zmluvu o poskyto-
vaní služieb alebo jej zmenu. Na úrad bolo v priebehu
roka 2014 predložených na schválenie 33 zmlúv 
o poskytovaní služieb, z ktorých bolo 29 schválených
a jedna neschválená.

Úrad vytvoril elektronickú databázu regulovaných subjek-
tov, ktorí vyhlásili obchodnú verejnú súťaž a oznámili
úradu požadované údaje podľa § 29 ods. 5 zákona
250/2012 Z. z. Počet vyhlásených obchodných verej-
ných súťaží za rok 2014 bol 394 z toho ukončených
bolo 299.

Okrem toho úrad vytvoril elektronickú databázu regulo-
vaných subjektov s realizovanými zákazkami, ktorých
hodnota je vyššia ako 300 000 eur.  Úradu bolo v roku
2014 oznámených 862 takýchto realizovaných zá-
kaziek od 96 regulovaných subjektov.
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Úrad na základe kompetencie ustanovenej v zákone 
č. 250/2012 Z. z. vykonal v roku 2014 kontroly v 130
regulovaných subjektoch, z toho v 70 regulovaných
subjektoch zistil nedodržanie povinností ustanovených
zákonmi č. 276/2001 Z. z., č. 250/2012 Z. z. a č.
251/2012 Z. z. Kontroly vykonával na základe plánu
kontrolnej činnosti, doručených podaní fyzických 
a právnických osôb a na základe operatívnych potrieb
úradu. Subjektom, v ktorých zistil porušenie zákona,
ukladal opatrenia na odstránenie a nápravu nedos-
tatkov zistených pri vykonávaní kontrol a súčasne
aj pokuty.

Kontrolnou činnosťou v roku 2014 úrad overoval pod-
mienky regulácie za roky 2009 až 2014.

Úrad v roku 2014 pokračoval v ďalších kontrolách dodržia-
vania platných predpisov pre reguláciu v tepelnej
energetike, čiže v overovaní oprávnených nákladov
a primeraného zisku zahrnutých do ceny tepla r.
2009–2011 zúčtovaného v roku 2012, r. 2012 zúč-
tovaných v roku 2013 a r. 2013 zúčtovaných v roku
2014. Okrem uvedenej kontroly cenovej regulácie
pri dodávke tepla úrad v týchto subjektoch overoval
aj súlad vykonávania regulovanej činnosti s povo-
lením na podnikanie, dodržiavanie štandardov kvality
a plnenie uložených opatrení na odstránenie a ná-
pravu zistených nedostatkov. Kontrola výrobcov a do-
dávateľov tepla sa uskutočnila v 111 subjektoch,
pričom 88 porušení zákona bolo zistené v 50 sub-
jektoch z nich.

Úrad svojimi kontrolnými aktivitami v elektroenergetike
a plynárenstve overoval súlad vykonávania regulo-
vanej činnosti s povolením na podnikanie, dodržia-
vanie cenovej regulácie, s pravidlami trhu s elektrinou
a plynom a s prevádzkovým poriadkom prevádzko-
vateľa distribučnej sústavy a siete, ďalej kontroloval
dodržiavanie štandardov kvality, vedenie oddelenej
evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtov-
níctva, pravdivosť podkladov a informácii predkla-
daných úradu ako aj plnenie uložených opatrení na
odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, ak boli
uložené v predchádzajúcej kontrole. V elektroenerge-
tike prebehla kontrola v 89 subjektoch, z toho so
zistením porušenia zákona v 43 subjektoch bolo
zistených 109 porušení zákona. V plynárenstve úrad
kontroloval 10 subjektov, pričom 42 porušení zákona
zistil v ôsmych z nich. 

Kontrolou dodávateľov elektriny a plynu zvlášť preveril
dodržiavanie ustanovení na ochranu odberateľov

elektriny a plynu definovaných v § 17 a 17a zákona
č. 251/2012 Z. z., obchodné podmienky schválené
úradom a tiež dodržiavanie procesu zmeny dodáva-
teľa, ale aj povinnosti dodávateľa po ukončení zme-
nového procesu. Preverovaná bola aj správnosť
úhrady kompenzačných platieb za nedodržanie
štandardov kvality dodávky ako aj povinnosť dodáva-
teľa v určenej lehote odoslať odberateľovi elektriny
alebo plynu kompenzačnú platbu za nekvalitu dis-
tribúcie elektriny alebo plynu.

Osobitnú pozornosť úrad zameral na výrobcov elektriny
z obnoviteľných zdrojov elektriny, a to na 71 výrob-
cov, ktorí vyrábajú elektrinu spaľovaním bioplynu
vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technoló-
giou, vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľo-
vacom motore s palivom z katalyticky spracovaného
odpadu a technológiou výroby elektriny z obnoviteľ-
ných zdrojov energie zo spaľovania plynu z čističiek
odpadových vôd. Kontroloval dodržiavanie zákonom
ustanovených podmienok pre čerpanie podpory pri
výrobe elektriny, ako aj dodržiavanie ďalších zákonných
povinností. 

Kontrolou zistil v 26 subjektoch nedodržanie viacerých
povinností ustanovených v platnej legislatíve v sieťo-
vých odvetviach, a to:
- nižšie využitie tepla než subjektom deklarované 

v cenovom konaní,
- nesprávne uplatnenie doplatku k cene vyrobenej

elektriny,
- nesplnenie povinnosti merať na svorkách vyrobenú

elektrinu alebo merať určeným meradlom dodávku
tepla,

- dodávka elektriny bez povolenia na podnikanie
alebo bez splnenia oznamovacej povinnosti ,

- predaj tepla bez povolenia na podnikanie,
- nedodržanie prevádzkového poriadku prevádzko-

vateľa distribučnej sústavy,
- predloženie nepravdivých údajov úradu alebo ne-

dodržanie ustanoveného termínu alebo nesplnenie
informačnej povinnosti voči úradu.

Kontrole bolo podriadených aj 16 subjektov, ktoré pri
výrobe elektriny a tepla používajú drevnú biomasu.
V niektorých subjektoch bolo potvrdené podozrenie,
že je spracovávaná na štiepku drevná guľatina,
ktorá je vhodná na iné zhodnotenie než na spraco-
vávanie drevnej biomasy.

Vo vodárenstve úrad overoval primeranosť vynaložených
nákladov pri vykonávaní regulovanej činnosti a prav-

6[Výkon kontroly]
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divosť údajov predložených úradu, dodržiavanie ceno-
vej a vecnej regulácie a štandardov kvality v piatich
subjektoch vykonávajúcich regulovanú činnosť, pri-
čom porušenie zákona zistil v dvoch subjektoch.

Kontrolné zistenia vyplynuli z nedodržania zákona 
č. 276/2001 Z. z. do 31. 8. 2012 alebo od 1. 9. 2012
z nedodržania zákona č. 250/2012 Z. z. a zákona
č. 251/2012 Z. z.

Prehľad kontrolných zistení
1. porušenie § 11 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z., § 5

ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z., § 29 ods. 1 písm. a)
zákona č. 250/2012 Z. z., § 4 ods. 5 a § 6 ods. 1 zá-
kona č. 251/2012 Z. z. – nevykonávanie regulovanej
činnosti na základe oznámenia alebo na základe 
a v rozsahu povolenia vydaného úradom alebo
potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti 70
zistení, z toho v oblasti:
- elektroenergetika 16
- plynárenstvo 10
- tepelnej energetika 44

2. porušenie § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. – ne-
dodržanie prevádzkového poriadku účastníkmi trhu
1 zistenie v oblasti:
- elektroenergetika 1

3. porušenie § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z.
– nevykonávanie regulovanej činnosti v súlade so
zákonom a osobitnými predpismi 11 zistení, z toho
v oblasti:
- elektroenergetika 7
- plynárenstvo 2
- tepelná energetika 2

4. porušenie § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z.
alebo § 29 ods. 1 písm. b) zákona 250/2012 Z. z.
– nedodržanie určeného spôsobu cenovej regulácie
a neuskutočňovanie dodávok tovaru a služieb v súla-
de so schválenými alebo určenými cenami 44 zistení,
z toho v oblasti:
- elektroenergetika 12
- plynárenstvo 10
- tepelná energetika 22

5. porušenie § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z.
– nepredloženie návrhu na určenie ceny tovaru alebo
služby, ktorých cena je regulovaná, spôsobom a v
rozsahu podľa všeobecne záväzného predpisu vy-

daného úradom 1 zistenie v oblasti:
- tepelnej energetika 1

6. porušenie § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 276/2001 Z. z.
– nevedenie oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva podľa osobitného predpisu
vydaného úradom 1 zistenie v oblasti:
- elektroenergetika 1

7. porušenie § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 276/2001 Z. z.,
§ 22 ods. 4 písm. h) a § 22 ods. 5 zákona č.
250/2012 Z. z. – nedodržiavanie štandardov kvality
dodávaného tovaru a poskytovanej služby ustanove-
ných úradom a nepredkladanie úradu vyhodnotených
štandardov kvality dodávaného tovaru a poskyto-
vanej služby v rozsahu podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu vydaného úradom alebo neuhra-
denie kompenzačnej platby odberateľovi 12 zistení,
z toho v oblasti:
- elektroenergetika 6
- plynárenstvo 3
- tepelnej energetika 3

8. porušenie § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 276/2001
Z. z., § 13 ods. 4 a § 29 ods. 1 písm. o) zákona č.
250/2012 Z. z. – nedodržiavanie pravidiel pre fungo-
vanie trhu s elektrinou a plynom 19 zistení, z toho
v oblasti:
- elektroenergetika 14
- plynárenstvo 5

9. porušenie § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.
– nezúčtovanie nákladov na výrobu, distribúciu a do-
dávku tepla, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky
oprávnené náklady, v lehote a spôsobom ustanoveným
úradom 11 zistení v oblasti:
- tepelná energetika 11

10.porušenie § 29 ods. 1 písm. d) zákona č.250/2012 Z. z.
– nedodržanie primeranosti vynaložených nákladov
pri vykonávaní regulovanej činnosti 1 zistenie v oblasti:
- vodárenstvo 1

11. porušenie § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z.
– neposkytnutie úplných a pravdivých údajov, podkla-
dov, dokladov na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu,
spôsobom a v lehotách určených úradom 27 zistení,
z toho v oblasti:
- elektroenergetika 21
- plynárenstvo 1 
- tepelná energetika 4
- vodárenstvo 1
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12. porušenie § 29 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z.
– nevykonanie kontrolou uložených opatrení na
odstránenie a nápravu zistených nedostatkov 3 zis-
tenia, z toho v oblasti:
- elektroenergetika 2
- plynárenstvo 1 

13. porušenie § 34 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z.
– neposkytnutie súčinnosti pri výkone kontroly 1
zistene v oblasti:
tepelná energetika 1

14. porušenie § 45 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. –
nepredloženie v určenej lehote na schválenie úradu
zapracované osobitné podmienky prevádzkovania
distribučnej sústavy/siete do vzorového prevádzko-
vého poriadku 1 zistenie v oblasti:
- elektroenergetika 1

15. porušenie § 45 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. – ne-
predloženie v určenej lehote na schválenie úradu
zapracované osobitné podmienky dodávky elektriny
alebo plynu do vzorových obchodných podmienok
1 zistenie v oblasti:
- elektroenergetika 1

16. porušenie § 17 ods. 9 až 13 a ods. 15 zákona 
č. 251/2012 Z. z. – nedodržanie zákonných mecha-
nizmov na ochranu odberateľa elektriny alebo plynu,
súvisiacich najmä so zmenou dodávateľa 23 zistení,
z toho v oblasti:
- elektroenergetika 13
- plynárenstva 10

17. porušenie § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z.
– nedodržanie povinnosti výrobcov elektriny každo-
ročne poskytovať úradu v určenej lehote určené údaje
o výrobe elektriny 12 zistení v oblasti:
- elektroenergetika 12

18. porušenie § 34 ods. 2 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z.
– nepredloženie obchodných podmienok na schvále-
nie úradu v lehote 30 dní pred ich účinnosťou 1 zis-
tenie v oblasti:
- elektroenergetika 1

19. porušenie § 41 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. – ne-
oznámenie úradu výnimky z merania elektriny vyro-
benej na svorkách 1 zistenie v oblasti:
- elektroenergetika 1

Opatrenia na odstránenie nedostatkov
Na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vy-

konávaní kontroly úrad uložil celkom 124 opatrení, 
z toho v oblasti:
- elektroenergetika 47 opatrení,
- plynárenstvo 17 opatrení,
- tepelnej energetika 58 opatrení,
- vodárenstvo 2 opatrenia.

Úrad, prostredníctvom opatrení na odstránenie a nápravu
nedostatkov, uložil regulovaným subjektom vrátiť
odberateľom tepla a elektriny finančné prostriedky,
ktoré predstavovali rozdiel medzi uplatnenou cenou
a cenou, ktorá mala byť uplatnená podľa platných
predpisov 
v celkovej výške 92 450,07 € 

z toho: 
- odberateľom elektriny 788,69 €
- odberateľom tepla 91 661,38 €

z toho vo:
- variabilnej zložke maximálnej ceny

75 015,64 €
- fixnej zložke maximálnej ceny

16 645,74 €

Pokuty za porušenie zákona 
uložené na I. stupni správneho konania
Úrad ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
rozhoduje na I. stupni správneho konania vo veciach
porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o regu-
lácii a osobitných predpisov. Podľa § 9 ods. 1 písm. c)
bod 3. zákona č. 250/2012 Z. z. rozhodoval o uložení
pokuty za správne delikty spáchané porušením po-
vinností ustanovených v zákone o regulácii a v zákone
o energetike. Pokuty ukladal za nedodržanie povin-
ností, ktoré zisťoval 
- kontrolnou činnosťou priamo v regulovaných sub-

jektoch,
ale aj konaním za nedodržanie povinností, o ktorých

sa dozvedel z úradnej činnosti, a to 
- nepredloženie návrhov ceny na rok 2013 v tepelnej

energetike a vo vodárenstve,
- neoznámenie ceny vody,
- neoznámenie zmeny údajov v potvrdení o registrácii,
- neposkytnutie podkladov a dokladov,
- nepredloženie skutočných nákladov v určenom

termíne v tepelnej energetike,
- nepredloženie štandardov kvality,
- nepredloženie výstupov z evidencie.
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Z 237 vydaných rozhodnutí o uložení pokuty na prvom
stupni správneho konania sa subjekty odvolali na
II. stupeň správneho konania proti 36 rozhodnutiam
o uložení pokuty.

Odboru kontroly bolo za rok 2014 doručených spolu
185 podnetov odberateľov, v ktorých rezonovali
problémy odberateľov, riešenie ktorých patrí do
kompetencie úradu, najmä podnety na kontrolu
cien elektriny, plynu, tepla a vody. Ďalej podnety
boli smerované na overenie dodržiavania procesu
zmeny dodávateľa elektriny a plynu a dodržiavanie
štandardov kvality uvedených regulovaných tovarov
a služieb, ako aj prevádzkových poriadkov prevádz-
kovateľov distribučných sústav a distribučných sietí.
Podania patriace do pôsobnosti úradu predstavovali
46% zo všetkých podaní doručených na kontrolu.

Z celkového počtu žiadostí na kontrolu, väčšiu polovicu
predstavovali podania, ktoré úrad nebol oprávnený
vybaviť kontrolou. Tieto podania buď postúpil kom-
petentnému kontrolnému orgánu alebo podanie 
vybavil vysvetľujúcim stanoviskom.
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Počet podaní nasledoval trend začatý v roku 2013. Aj
v roku 2014 bolo na úrad doručených viac než 500
podnetov odberateľov (518). Tieto podania sa týkali
najmä problémov s vystavenými vyúčtovacími fak-
túrami za dodávku elektriny alebo plynu, v ktorých
odberatelia namietali nesprávne nameranú, resp.
vyfakturovanú spotrebu elektriny alebo plynu, ako
aj problémov s nedodržaním lehoty splatnosti pri
vyplatení preplatku či nevystavením vyúčtovacej
faktúry v zákonnej lehote a nespokojnosťou s vy-
bavením reklamácie.

Ďalšími dôvodmi podania podnetov boli nedodržanie
jednotlivých ustanovení právnej úpravy v oblasti ener-
getiky pri zmene dodávateľa, vystavovanie faktúr
na úhradu deaktivačných poplatkov z titulu neposkyt-
nutia súčinnosti odberateľmi pri zmene dodávateľa,
ako aj okolnosti uzatvárania zmlúv o združenej do-
dávke komodít a konanie obchodných zástupcov
pri uzatváraní zmlúv s odberateľmi (tzv. nekalé prak-
tiky). Častými dôvodmi podávania podnetov boli aj
problémy odberateľov pri ukončení zmluvného vzťahu,
súvisiace s viazanosťou zmlúv, výpovednou lehotou,
či vystavením konečnej vyúčtovacej faktúry, ako aj
nastavení zálohových platieb, prerušení dodávok
komodít do odberných miest.

Úrad pri viacerých podnetoch preveroval dodržiavanie
obchodných podmienok zo strany dodávateľov, resp.
ustanovení prevádzkových poriadkov príslušných
distribútorov, či už na základe podnetov zo strany
odberateľov alebo z vlastnej činnosti.  

V druhej polovici roka 2014 sa objavilo viacero podnetov
týkajúcich sa inštitútu dodávateľa poslednej inštan-
cie, či dodatkov k asistenčným službám a ich možnému
zrušeniu, v ktorých odberatelia vyslovovali nesúhlas
s prepojením asistenčných služieb so zmluvou o zdru-
ženej dodávke elektriny a plynu. 

Z doručených podnetov sa nie všetky sa týkali oblastí,
ktorých preskúmanie patrí do kompetencie úradu
(vyúčtovanie tepla, resp. teplej úžitkovej vody v rámci
nákladov za byt zo strany správcu domu, neoprávne-
ný odber). Tieto sa postupovali príslušnému inšpek-
torátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, Slovenskej
inšpekcii životného prostredia a  Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb. 
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Ak koncový odberateľ elektriny alebo plynu nie je spo-
kojný s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom
jej vybavenia, môže požiadať úrad o mimosúdne
riešenie sporu s regulovaným subjektom (napríklad
dodávateľom elektriny alebo plynu).Úrad rieši spor
nestranne s cieľom urovnať ho. Výsledkom úspešného
riešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá
je záväzná pre obe strany sporu. Mimosúdne riešenie
sporu pred úradom nie je prekážkou, aby sa koncový
odberateľ elektriny alebo plynu obrátili na súd.

V roku 2014 bolo úradu doručených spolu dvadsaťdeväť
návrhov na mimosúdne riešenie sporu. Dva návrhy
nespĺňali zákonom ustanovené podmienky na mimo-
súdne riešenie sporov, boli vybavené ako podania,
z ktorých jedno bolo postúpené na príslušný inšpek-
torát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ostatných
dvadsaťsedem návrhov bolo riešených v rámci mimo-
súdneho riešenia sporu, ale len v troch prípadoch
sa podarilo dosiahnuť dohodu podľa § 37 zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
a v jednom prípade sa podarilo dosiahnuť dohodu
o urovnaní podľa predpisov civilného práva (titulom
márneho uplynutia lehoty na ukončenie mimosúd-
neho riešenia sporu nebolo možné dosiahnuť dohodu
podľa § 37 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach, avšak v štádiu nestranného
riešenia sporu úrad napomohol uzatvoriť medzi
účastníkmi riešenia sporu dohodu podľa civilného
práva). V ostatných prípadoch regulovaný subjekt
od začiatku nesúhlasil s mimosúdnym riešením sporu
alebo odberateľ ako navrhovateľ nesúhlasil s ústup-
kom, ktorý bol ochotný poskytnúť regulovaný subjekt.

Mimosúdne riešenie sporu má skôr charakter mediácie,
teda úrad pôsobí ako prostredník pri urovnaní sporu
a dosiahnutí dohody.

Riešenie sporov podľa § 38 
zákona č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v roku 2014

Riešenie sporov podľa § 38 zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach sa odlišuje od mi-
mosúdneho riešenia sporov najmä tým, že v tomto
prípade už samotnému návrhu musí predchádzať
pokus  dosiahnuť dohodu na riešení sporu, pričom
účastníci sporového konania musia súhlasiť s tým,
že ich spor rozhodne úrad, za súčasného splnenia
podmienky, aby od porušenia povinnosti účastníka
sporového konania neuplynul viac ako jeden rok.
Úrad rieši spor vydaním rozhodnutia vo veci samej,
ktoré je pre účastníkov konania záväzné. Proti rozhod-
nutiu úradu môžu účastníci sporového konania podať
odvolanie, o ktorom rozhoduje súd.

V roku 2014 nebol úradu doručený návrh na riešenie
sporu podľa § 38 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach.

8[Mimosúdne riešenie sporov
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Úrad vo vecnej regulácii rozhoduje okrem iného aj o vy-
daní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie
regulovaných činností. Podnikať v regulovaných čin-
nostiach v elektroenergetike a plynárenstve môžu
právnické a fyzické osoby len na základe povolenia
vydaného podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energe-
tike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2014 úrad vydal spolu 51 nových povolení na
podnikanie v elektroenergetike a plynárenstve. Tak-
mer dve tretiny nových povolení bolo vydaných práve
na dodávku elektriny a takmer všetky nové povolenia
boli vydané na dodávku plynu.

Potvrdenia o splnení oznamovacej
povinnosti
Podnikať v energetike je možné aj na základe potvrdenia

o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydáva
úrad. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na práv-
nické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti:
a) výroba a dodávka elektriny zariadeniami na vý-

robu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom
do 1MW vrátane, 

b) výroba a dodávka plynu z biomasy,
c) výroba a dodávka plynu z bioplynu,
d) predaj stlačeného zemného plynu určeného na

pohon motorových vozidiel,
e) preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta

spracovania,
f) predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tla-

kových nádobách,
g) predaj skvapalneného plynného uhľovodíka urče-

ného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia
nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným
uhľovodíkom určeným na pohon motorových vo-
zidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,

h) preprava skvapalneného plynného uhľovodíka 
v tlakových nádobách.

Úrad v roku 2014 vydal 204 potvrdení o splnení oz-
namovacej povinnosti. Z celkového počtu vydaných
potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti v roku
2014 bolo vydaných 194 potvrdení na výrobu a do-

dávku elektriny vo fotovoltických zariadeniach s inšta-
lovaným výkonom do 1 MW. Pokles počtu vydaných
potvrdení oproti roku 2013 bol spôsobený znížením
výšky podpory na takto vyrobenú elektrickú energiu.

Povolenia na podnikanie 
v tepelnej energetike
Podnikať v tepelnej energetike je možné taktiež len na

základe povolenia, vydaného na predmet podnikania
výrobu tepla, výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod
tepla. Úrad vydal v roku 2014 celkom 39 nových
povolení v tepelnej energetike, čo v porovnaní s ro-
kom 2013 predstavuje nárast. V priebehu roka 2014
bolo vykonaných 160 zmien vo vydaných povoleniach,
ktorých prevažná časť bola spôsobená zmenou 
v rozsahu technických zariadení prípadne zmenou
identifikačných údajov držiteľa povolenia.

Potvrdenie o registrácii na výkon 
regulovaných činností v oblasti
vodárenstva

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvet-
viach v § 23 stanovuje povinnosť osoby, ktorá má
vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku,
ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných čin-
ností, ktorými sú výroba, distribúcia a dodávka pit-
nej vody verejným vodovodom a odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žia-
dosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej
evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Potvrdenie sa vyžaduje na tieto činnosti :
- výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
- distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
- dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
- odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou

kanalizáciou,
- odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

[58]
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- čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne
odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy 
o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verej-
nej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak má tento
prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej
vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody
s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú
evidenciu regulovaných činností.

Zavedenie tejto povinnosti sprehľadnilo evidenciu subjek-
tov, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti vodárenstva.
V súčasnosti je už zaregistrovaná veľká väčšina
subjektov.
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