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Regulačná rada v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov prijíma tento Dodatok č. 1 k Regulačnej politike  

na regulačné obdobie 2017 – 2021.  

Čl. I 

 

Regulačná politika na regulačné obdobie 2017 – 2021 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Na prvej strane sa pod slová „REGULAČNÁ POLITIKA NA REGULAČNÉ OBDOBIE 

2017 – 2021“ dopĺňajú slová „s predĺženou účinnosťou do 31. decembra 2022.“. 

 

2. V časti  Úvod poslednom odseku zdola sa za slová „ďalšie regulačné obdobie bude mať 

dĺžku 5 rokov, a to od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021“ pripájajú tieto slová 

„s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. decembra 2022.“ Súčasne sa na konci pripája 

táto veta: „Ide o 5. regulačné obdobie“.  

 

3. V časti 1. pod názvom „Priority regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie“ 

sa dopĺňajú podbody 11 a 12, ktoré znejú: 

„11. Zjednodušiť proces predkladania návrhov cien a návrhov na zmenu ceny, unifikovať 

systém  ich predkladania podľa regulovaných činností, v maximálnej miere využívať 

elektronickú formu ich predkladania, s cieľom zabezpečiť prehľadnosť zverejňovaných 

informácii a údajov v súlade s legislatívou. 

12. Rozvíjať a maximálne využívať  centrálny  informačný systém  úradu, budovať systém 

zverejňovania všetkých potrebných údajov pre účastníkov trhu s energiami  

na webovom sídle úradu, ktoré úrad v rámci výkonu svojej pôsobnosti spracoval, 

zverejňovať všetky informácie a údaje o rozhodnutiach v zmysle platnej legislatívy 

a pravidelne tieto údaje aktualizovať.“ 

 

4. V časti 2. bode 2.3 ôsmom odseku zdola sa vypúšťa druhá veta.  

 

5. V časti 2. bode 2.4 písmeno j) znie: 

 

„j) výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie vrátane dodávky elektriny dodávateľom 

poslednej inštancie,“. 

6. V časti 2. sa bod 2.4  dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú: 

    „k) výkon činnosti výkupcu elektriny, 

l) tarifa za prevádzkovanie systému.“. 

 

7. V časti 2. bode 2.4 pod nadpisom „Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 

a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou“ podbode 1 sa 

vypúšťa prvá a posledná veta. 

 

8. V časti 2. bode 2.4 pod nadpisom „Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 

a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou“ podbode 1 druhá 

veta znie: 
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„Proces podpory formou výkupu elektriny za cenu vykupovanej elektriny je realizovaný 

výkupcom elektriny vybraným Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky formou 

aukcie.“. 

 

9. V časti 2. bode 2.4 pod nadpisom „Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny“ 

v ôsmom odseku sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Nemenej dôležité 

bude z dôvodu rozvíjajúcej sa elektromobility zavedenie tarifnej štruktúry pre nabíjacie 

zariadenia elektromobilov.“. 

 

10. V časti 2. bode 2.4 na konci sa nadpis „Činnosť dodávateľa poslednej inštancie„ nahrádza 

nadpisom „Výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie vrátane dodávky elektriny 

dodávateľom poslednej inštancie“. 

 

11. V časti 2. bode 2.4 sa na konci vkladajú nové nadpisy s odsekmi, ktoré znejú:  

 

„Výkon činnosti výkupcu elektriny 

Činnosť výkupcu elektriny je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky regulovaná 

činnosť. Výkupca elektriny zabezpečuje výkup elektriny od výrobcu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou 

výrobou a prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade 

so zákonom 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. 

 

Tarifa za prevádzkovanie systému 

Tarifa za prevádzkovanie systému podlieha cenovej regulácii v zmysle platnej legislatívy 

Slovenskej republiky. Tarifa za prevádzkovanie systému zohľadňuje pomernú časť 

nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na výrobu elektriny vysoko 

účinnou kombinovanou výrobou, na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na činnosti 

organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane korekcie nákladov vynaložených na 

zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou.“. 

 

12. V časti 2. sa bod 2.5  dopĺňa písmenom k), ktoré znie: 

„ k) určením spôsobu výpočtu pevnej ceny individuálnej sadzby tarify za systémové 

služby, určením spôsobu výpočtu pevnej ceny individuálnej sadzby tarify za 

prevádzkovanie systému.“. 

 

13. V časti 3. bode 3.2 podbode 21. za slovo „plynu“ sa dopĺňajú slová „a biometánu“.  

 

14. V časti 3. bode 3.4 pod nadpisom „Dodávka plynu zraniteľným odberateľom“ sa na konci 

vkladá nový odsek, ktorý znie:  

 

„Úrad bude analyzovať príležitosti pre rozvoj hospodárskej súťaže v kontexte 

precizovania kategórie zraniteľných odberateľov, ktorí podliehajú cenovej regulácii a v 

prípade budúceho zúženia resp. odstránenia regulácie, nesmú byť odberatelia vystavení 

nekalým obchodným praktikám, resp. zneužívaniu oprávnení na podnikanie vydávaných 

úradom dodávateľom na dodávku plynu.“. 
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15. V časti 6. bode 6.1 sa vypúšťa podbod 3.  

 

Doterajší podbod 4 sa označuje ako podbod 3. 

 

16. Nadpis siedmej časti znie: 

„7. Ochrana odberateľa, povolenie na podnikanie v energetike, potvrdenie o splnení 

oznamovacej povinnosti, potvrdenie o registrácii a potvrdenie o výrobe elektriny 

v lokálnom zdroji.“. 

 

17. V časti 7. bode 7.3  poslednom odseku sa za slovo „ registrácii“ vkladajú slová  

„a potvrdení o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.“. 

 

18. Slová „od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte 

Regulačnej politiky nahrádzajú slovami „od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022“  

v príslušnom tvare a slová „obdobie rokov 2017 – 2021“ vo všetkých tvaroch sa 

nahrádzajú slovami „obdobie rokov 2017 – 2022 v príslušnom tvare.“. 

 

19. Slová „nekalá praktika“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte Regulačnej politiky 

nahrádzajú slovami „nekalá obchodná praktika“ v príslušnom tvare. 

 

Čl. II 
 

1. Ostatné ustanovenia Regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017 – 2021 s predĺženou 

účinnosťou do 31. decembra 2022 ostávajú v platnosti bez zmeny. 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017 

– 2021 s predĺženou účinnosťou do 31. decembra 2022.  

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom prijatia Regulačnou radou, ktorým je   

10. november 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


