
Usmernenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k ochrane obchodného tajomstva 

regulovaných subjektov pri predkladaní cenových návrhov 

 

Podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) je úrad s účinnosťou  

od 1. septembra 2020 povinný na svojom webovom sídle zverejňovať cenové rozhodnutia.  

Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. spolu s cenovým rozhodnutím je úrad povinný 

zverejniť aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia 

podané v cenovom konaní pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l), 

§ 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e). Ak úrad určil cenu 

podľa odseku 9 zákona č. 250/2012 Z. z. na základe podkladov, ktoré mal k dispozícii, 

zverejní aj tieto podklady. 

Podľa § 14 ods. 13 zákona č. 250/2012 Z. z. sa vyššie uvedený odsek 12 nevzťahuje  

na regulované činnosti podľa § 11 ods. 3, ak regulovaný subjekt dodával v predchádzajúcom 

kalendárnom roku nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako  

na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej 

vety preukazuje regulovaný subjekt najneskôr pri podaní návrhu ceny alebo jej zmeny.  

Podľa § 14 ods. 14 zákona č. 250/2012 Z. z. porušením alebo ohrozením obchodného 

tajomstva nie je zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej 

efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo 

schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l),  

§ 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e), okrem informácií, ktoré 

sa nezverejňujú podľa odseku 13.  

Podľa § 17 Obchodného zákonníka obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti: 

➢ obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy súvisiace s podnikom,  

➢ majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, 

➢ nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, 

➢ majú byť podľa vôle podnikateľa utajené, 

➢ podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. 

Preukázanie a odôvodnenie obchodného tajomstva nemôže byť obmedzené len na prepis 

podmienok ustanovených v § 17 Obchodného zákonníka. Odôvodnenie musí obsahovať 

dôkladný popis toho, ako sú naplnené jednotlivé podmienky § 17 Obchodného zákonníka.  

Pokiaľ by chýbala len jediná z podmienok, nešlo by o obchodné tajomstvo v zmysle 

ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka. 

Úrad bez preukázania a odôvodnenia obchodného tajomstva (napríklad smernicou podniku) 

napriek tomu, že bude skutočnosť označená ako obchodné tajomstvo zverejní na svojom 

webovom sídle všetky podklady a prílohy uvedené v návrhu ceny, návrhu na zmenu ceny, 

odvolaní a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní v súlade so zákonom  

č. 250/2012 Z. z. 
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/20200901.html#paragraf-11.odsek-4.pismeno-a
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Úrad informuje regulované subjekty, aby pri predkladaní  návrhu ceny, návrhu na zmenu 

ceny, odvolaní a všetkých ich zmien a doplnení podaných v cenovom konaní úradu, označili 

podklady a prílohy resp. jednotlivé informácie v týchto podkladoch a prílohách, ktoré 

považujú za obchodné tajomstvo, okrem informácii, ktorých zverejnenie nie je porušením 

alebo ohrozením obchodného tajomstva podľa § 14 ods. 14 zákona č. 250/2012 Z. z. 

Napríklad  „ 3 256 852 kWh [obchodné  tajomstvo]“.   

 

 

V Bratislave 27. 08. 2020   


