
Návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou 

 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) neodporúča podávať návrh ceny súčasne so 
žiadosťou o potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti alebo o povolenie na podnikanie v energetike, 
nakoľko číslo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a povolenia na podnikanie v energetike sa 
uvádza v návrhu ceny. Nekompletný návrh ceny je dôvodom na prerušenie konania. Bez potvrdenia  
o splnení oznamovacej povinnosti alebo povolenia na podnikanie v energetike úrad nevydá rozhodnutie 
o cene. 
 
Regulovaný subjekt v súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) je povinný prvýkrát predložiť úradu 
návrh ceny na zvyšok regulačného obdobia na schválenie do 15 dní od doručenia potvrdenia o splnení 
oznamovacej povinnosti alebo povolenia na podnikanie v energetike. 
 
Návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou sa predkladá prostredníctvom pošty alebo cez Ústredný portál verejnej správy 
(www.slovensko.sk). 
 
Každý návrh ceny podľa § 7 ods. 2 písm. a) a c) vyhlášky úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia  v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 
v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“)  
a § 14 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 250/2012 Z. z. obsahuje: 

- návrh cien výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou pre rok t, 

- výpočty a údaje podľa § 7 až 10 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. týkajúce sa výroby elektriny vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, 

- doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva 
alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti 
regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu (§ 756a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov), 

- vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. 
 
S návrhom ceny pre nové zariadenie výrobcu elektriny sa predkladajú v súlade § 7 ods. 8 ods. a), b), 
c), d), e), g) vyhlášky č. 18/2017 Z. z aj tieto doklady: 

- osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.,  

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti 
uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebných úprav nemá námietky, ak je zariadenie výrobcu 
elektriny drobnou stavbou alebo ide o stavebné úpravy, 

- doklad o vykonaní funkčnej skúšky, 

- jednopólová elektrická schéma zariadenia výrobcu elektriny a vyvedenia elektrického výkonu 
vrátane umiestnenia určených meradiel a účelu merania podľa osobitného predpisu (zákon 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), 

- kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej 
sústavy alebo do prenosovej sústavy, 

- zoznam určených meradiel inštalovaných na svorkách generátora na meranie vlastnej spotreby, 
na meranie ostatnej vlastnej spotreby, ak nejde o určené meradlo prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, spolu s informáciami o type a výrobnom čísle určeného meradla, o počiatočnom stave 
počítadiel a odpočtových násobiteľoch; ak sú súčasťou meracej súpravy aj meracie 
transformátory napätia a prúdu, musia byť súčasťou tohto zoznamu aj štítkové údaje týchto 
transformátorov spolu s dátumom úradného overenia. 

 
S návrhom ceny pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny sa 
predkladajú v súlade § 7 ods. 11 písm. a) až e) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a § 3c ods. 1 zákona 
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 309/2009 Z. z.“) aj tieto doklady: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/18/20200101#paragraf-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/


- projekt a zmluva o dielo, 

- popis rekonštrukcie alebo modernizácie, 

- faktúry za realizáciu rekonštrukcie alebo modernizácie, 

- celkové náklady v eurách na rekonštrukciu alebo modernizáciu, 

- znalecký posudok vypracovaný znalcom z odboru energetika preukazujúci splnenie podmienok 
rekonštrukcie alebo modernizácie (§ 3c ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z.), v ktorom je uvedené 
aj zhodnotenie primeranosti nákladov vynaložených na rekonštrukciu alebo modernizáciu, 
a dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia ukončená v prípade ak sa kolaudácia 
stavby nevyžadovala, 

- kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu do distribučnej 
sústavy alebo do prenosovej sústavy, 

- doklady preukazujúce poskytnutie podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu na rekonštrukciu 
alebo modernizáciu zariadenia na výrobu elektriny alebo vyhlásenie o tom, že podpora  
z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola poskytnutá, 

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na preukázanie ukončenia rekonštrukcie alebo 
modernizácie v prípade, ak sa kolaudácia stavby vyžadovala. 

 
V súlade s § 7 ods. 19 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. ak sa zmení výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje 
zariadenie výrobcu elektriny, s návrhom ceny sa predkladá aj: 

- doklad o práve užívať zariadenie doterajšieho výrobcu elektriny (a to najmä kúpna zmluva, 
darovacia zmluva alebo nájomná zmluva), 

- kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej 
sústavy alebo do prenosovej sústavy. 

 
Podľa podľa § 7 ods. 2 písm. e) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. úrad môže vyžiadať aj ďalšie podklady 
potrebné na správne posúdenie návrhu ceny. 
 
Cena elektriny 
 
Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie ako aj cena elektriny vyrobenej vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom  
do 1 MW uvedenom do prevádzky od 01. 01. 2020 alebo v zariadení výrobcu elektriny, ktoré prešlo 
rekonštrukciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa určuje priamym určením ceny 
elektriny v eurách na megawatthodinu. Ceny sú uvedené v § 10 ods. 3 a 4 vyhlášky č.18/2017 Z. z. 
Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. úrad zmení cenu elektriny na jeden kalendárny rok korekciou, 
ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu 
elektriny. 

 
V súlade s § 7 ods. 12 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu 
rekonštrukcie alebo modernizácie podľa termínu rekonštrukcie alebo modernizácie sa určí na rok t  
podľa § 10 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a znižuje sa podľa § 6 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. Ak náklady 
na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sú nižšie ako  
60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia (ďalej len 
„percentuálny podiel rekonštrukcie“), doplatok sa znižuje najmenej o: 

- 20 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 50 % do 60 % vrátane, 

- 30 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 40 % do 50 % vrátane, 

- 40 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 30 % do 40 % vrátane, 

- 60 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 20 % do 30 % vrátane, 

- 80 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 10 % do 20 % vrátane, 

- 100 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu nižší ako 10 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/#paragraf-3.odsek-7
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Preukázanie obchodného tajomstva 
 
Úrad  zverejňuje na svojom webovom sídle spolu s cenovým rozhodnutím aj návrh ceny, návrh na 
zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní. V súlade  
s uvedeným úrad vypracoval k ochrane obchodného tajomstva usmernenie, ktoré nájdete na webovom 
sídle úradu: 
 
https://www.urso.gov.sk/data/att/f67/524.f4ed04.pdf 
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