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ÚRSO: Odôvodnenie spôsobu zapracovania

293 SZVT 730

Rozvod tepla v systémoch CZT je prirodzene monopolná činnosť. Naviac jednotlivé systémy

centrálneho zásobovania teplom nie sú vzájomne poprepájané, preto v prípade rozvodných CZT teplárenských 

spoločností ide o lokálne prirodzené monopoly (spravidla na území samosprávy). Pre tieto organizačné

a právne skutočnosti je aj naďalej potrebný výkon regulácie. Kľúčovou výzvou je rozvoj nových typov zdrojov 

tepla a ich integrácia do CZT, zvýšenie ekonomickej efektívnosti sústav CZT a celková dekarbonizácia sektora.

Doplniť text nasledovne: Rozvod tepla v systémoch CZT je prirodzene monopolná činnosť. Naviac jednotlivé 

systémy centrálneho zásobovania teplom nie sú vzájomne poprepájané, preto v prípade rozvodných CZT 

teplárenských spoločností ide o lokálne prirodzené monopoly (spravidla na území samosprávy). Pre tieto 

organizačné a právne skutočnosti je aj naďalej potrebný výkon regulácie. Určitou výnimkou sú priemyslní 

odberatelia a ďalší väčší odberatelia, mimo bytového sektoru, ktorých závislosť na systémoch CZT je výrazne 

nižšia. Kľúčovou výzvou je rozvoj nových typov zdrojov tepla a ich integrácia do CZT, zvýšenie ekonomickej 

efektívnosti sústav CZT a celková dekarbonizácia sektora.

Je zjavné, že väčší odberatelia tepla mimo bytový sektor a medzi nimi najmä výrobné a 

priemyselné prevádzky majú výrazne jednoduchšie možnosti nebyť závislí na dodávke 

tepla zo systémov CZT z dôvodu regulácie . Aj preto požadujú výrazne flexibilnejší 

prístup zo strany dodávateľa tepla, lebo  niektoré pravidlá cenovej regulácie zavedené pre 

ochranu spotrebiteľov v bytovom sektore sú v ich prípade viac nevýhodou. V konečnom 

dôsledku je výsledok samostatný zdroj tepla a tým menšia výroba tepla v systémoch CZT 

a tým pádom vyššia cena pre odberateľov tepla z CZT.

Z Čiastočne zapracovaná
Úprava záveru poslednej vety: "... zvýšenie flexibility parametrov dodávky tepla pre 

priemyselných a iných väčších odberateľov a celková postupná dekarbonizácia sektora."

294 SZVT 730
V cenovej regulácii v 6. regulačnom období bude úrad primerane zohľadňovať oprávnené investičné nákady 

spojené s prechodom na koncept účinného CZT.

Doplniť text nasledovne: V cenovej regulácii v 6. regulačnom období bude úrad primerane zohľadňovať oprávnené 

investičné nákady spojené s prechodom na koncept účinného CZT, plnením požiadaviek na dekarbonizáciu 

teplárenstva a požiadaviek na kontinuálne znižovanie emisií znečisťovacích látok do ovzdušia. 

Je potrebné zohľadniť aj náklady vyvolané "vonkajšími" požiadavkami, nemajú povahu 

nevyhnutných investícií, bez ktorých by výroba a dodávka tepla nebola možná, ale majú 

súvis s rastúcimi požiadavkami najmä na ochranu životného prostredia.

Z Nezapracovaná

Dikcia navrhovaného doplnenia predpokladá, že podpora konceptu účinného CZT by mala 

byť podmienená iba podmienkami dekarbonizácie, čo nemusí byť v úplnom súlade s 

definíciou konceptu účinného CZT v zmysle legislatívy EÚ.

295 SZVT 730
Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie ostávajú v porovnaní s predošlým regulačným obdobím zväčša 

nezmenené

Nahradiť textom: Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie vychádzajú z princípov predošlého regulačného 

obdobia, ale je nevyhnutné ich  modifikovať  a meniť v súvislosti s novými výzvami  kladenými na systémy CZT v 

súlade s klimatickými cieľmi EU.

Je jasné, a ďalšie riadky návrhu regulačnej politiky to potvrdzujú, že musí prísť ku 

zmenám a modernizácií postupov. Preto toto konštatovanie nezodpovedá skutočnosti ani 

cieľom v texte ďalej

Z Čiastočne zapracovaná

Úprava úvodného ustanovania: "Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie 

vychádzajú z princípov predošlého regulačného obdobia, ale je nevyhnutné ich prispôsobiť 

novým podmienkam kladeným na systémy CZT v súlade s princípmi ekonomickej 

efektívnosti a tiež s požiadavkami legislatívy EÚ v oblasti ochrany klímy. Dôraz sa bude 

klásť..."

296
Republiková únia 

zamestnávateľov
730

Rozvod tepla v systémoch CZT je prirodzene monopolná činnosť. Naviac jednotlivé systémy

centrálneho zásobovania teplom nie sú vzájomne poprepájané, preto v prípade rozvodných CZT teplárenských 

spoločností ide o lokálne prirodzené monopoly (spravidla na území samosprávy). Pre tieto organizačné

a právne skutočnosti je aj naďalej potrebný výkon regulácie. Kľúčovou výzvou je rozvoj nových typov zdrojov 

tepla a ich integrácia do CZT, zvýšenie ekonomickej efektívnosti sústav CZT a celková dekarbonizácia sektora.

Doplniť text nasledovne: Rozvod tepla v systémoch CZT je prirodzene monopolná činnosť. Naviac jednotlivé 

systémy centrálneho zásobovania teplom nie sú vzájomne poprepájané, preto v prípade rozvodných CZT 

teplárenských spoločností ide o lokálne prirodzené monopoly (spravidla na území samosprávy). Pre tieto 

organizačné a právne skutočnosti je aj naďalej potrebný výkon regulácie. Určitou výnimkou sú priemyslní 

odberatelia a ďalší väčší odberatelia, mimo bytového sektoru, ktorých závislosť na systémoch CZT je výrazne 

nižšia. Kľúčovou výzvou je rozvoj nových typov zdrojov tepla a ich integrácia do CZT, zvýšenie ekonomickej 

efektívnosti sústav CZT a celková dekarbonizácia sektora.

Je zjavné, že väčší odberatelia tepla mimo bytový sektor a medzi nimi najmä výrobné a 

priemyselné prevádzky majú výrazne jednoduchšie možnosti nebyť závislí na dodávke 

tepla zo systémov CZT z dôvodu regulácie . Aj preto požadujú výrazne flexibilnejší 

prístup zo strany dodávateľa tepla, lebo  niektoré pravidlá cenovej regulácie zavedené pre 

ochranu spotrebiteľov v bytovom sektore sú v ich prípade viac nevýhodou. V konečnom 

dôsledku je výsledok samostatný zdroj tepla a tým menšia výroba tepla v systémoch CZT 

a tým pádom vyššia cena pre odberateľov tepla z CZT.

Z Čiastočne zapracovaná Viď vysporiadanie pripomienky č. 293.

297
Republiková únia 

zamestnávateľov
730

V cenovej regulácii v 6. regulačnom období bude úrad primerane zohľadňovať oprávnené investičné nákady 

spojené s prechodom na koncept účinného CZT.

Doplniť text nasledovne: V cenovej regulácii v 6. regulačnom období bude úrad primerane zohľadňovať oprávnené 

investičné nákady spojené s prechodom na koncept účinného CZT, plnením požiadaviek na dekarbonizáciu 

teplárenstva a požiadaviek na kontinuálne znižovanie emisií znečisťovacích látok do ovzdušia. 

Je potrebné zohľadniť aj náklady vyvolané "vonkajšími" požiadavkami, nemajú povahu 

nevyhnutných investícií, bez ktorých by výroba a dodávka tepla nebola možná, ale majú 

súvis s rastúcimi požiadavkami najmä na ochranu životného prostredia.

Z Nezapracovaná Rovnaká pripomienka ako č. 294

298
Republiková únia 

zamestnávateľov
730

Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie ostávajú v porovnaní s predošlým regulačným obdobím zväčša 

nezmenené

Nahradiť textom: Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie vychádzajú z princípov predošlého regulačného 

obdobia, ale je nevyhnutné ich  modifikovať  a meniť v súvislosti s novými výzvami  kladenými na systémy CZT v 

súlade s klimatickými cieľmi EU.

Je jasné, a ďalšie riadky návrhu regulačnej politiky to potvrdzujú, že musí prísť ku 

zmenám a modernizácií postupov. Preto toto konštatovanie nezodpovedá skutočnosti ani 

cieľom v texte ďalej

Z Čiastočne zapracovaná Viď vysporiadanie pripomienky č. 295.

299
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
730

Rozvod tepla v systémoch CZT je prirodzene monopolná činnosť. Naviac jednotlivé systémy

centrálneho zásobovania teplom nie sú vzájomne poprepájané, preto v prípade rozvodných CZT teplárenských 

spoločností ide o lokálne prirodzené monopoly (spravidla na území samosprávy). Pre tieto organizačné

a právne skutočnosti je aj naďalej potrebný výkon regulácie. Kľúčovou výzvou je rozvoj nových typov zdrojov 

tepla a ich integrácia do CZT, zvýšenie ekonomickej efektívnosti sústav CZT a celková dekarbonizácia sektora.

v časti 5. regulácia v tepelnej energetikežiadam dorpacovať reguláciu o dôležitosť zverejňovania čo najväčšieho 

množstva informácií o prevádzke, dodávke, hospodárnosti dodávky, výrobe a spotrebách energií a taktiež o 

produkcii emisií

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

Cieľom regulačnej politiky nie je definovať informačné povinnosti úradu, príp. účastníkov 

trhu. Tieto vychádzajú z primárnej a sekundárnej legislatívy.

300
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
730

V cenovej regulácii v 6. regulačnom období bude úrad primerane zohľadňovať oprávnené investičné náklady 

spojené s prechodom na koncept účinného CZT. Zároveň bude vytvárať mechanizmy na motivovanie 

regulovaných subjektov na zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky CZT sústav a ochranu spotrebiteľov,

najmä rezidenčného sektora.

uvedené nástroje úradu, ale nemajú zakázať spotrebiteľovi správať sa taktiež hospodárne a efektívne, hospodárnosť 

je predovšetkým v záujme spotrebiteľa a preto žiadam úrad, aby doplnil a pomenoval možnosti na strane 

spotrebiteľa vo veci energetickej efektívnosti a hospodárnosti

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Vysvetlená

Regulačná politika vytvára priestor pre to, aby mohol aj spotrebiteľ samotný zvyšovať 

svoju energetickú efektívnosť a manažovať hospodárnosť využívania energií. Dané 

predpoklady vyplývajú z iných častí regulačnej politiky, nie je preto potrebné ich opakovať.

301
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
730

Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie ostávajú v porovnaní s predošlým regulačným

obdobím zväčša nezmenené, dôraz sa bude klásť najmä na úpravu metodiky určenia vstupných parametrov a 

motivačných faktorov na podporu nových technologických investícií a zvyšovanie ekonomickej efektívnosti. 

Celkovo sa tak predpokladá neutrálny vplyv, resp. mierne pozitívny vplyv.

V záujme zavádzanie nových technológii, zefektívňovania a dekarbonizácie žiadam o exaktné uvedenie všeobecne 

dostupnej a zatiaľ nie celkom prebádanej oblasti zachytávania tepla z odpadu 

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

Regulačná politika už definuje cieľ, ktorým je podpora nových technológií vo 

všeobecnosti. Súčasne nie je cieľom regulačnej politiky venovať sa podrobnejšie 

čiastkovým technológiám a technologickým prístupom. Tieto môžu byť predmetom 

príslušnej vykonávacej vyhlášky úradu (napr. vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia)

302 MH Teplárenský holding 730 slovné spojenie "centrálneho zásobovania teplom" nahradiť slovným spojením: "centralizovaného zásobovania teplom" zosúladenie s definíciou CZT podľa Zákona 657/2004 o tepelnej energetike, §2, písm. y) O Zapracovaná

303
Slovenský plynárenský 

priemysel (SPP)
733 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT. Požadujeme doplniť o definíciu „účinného CZT“, resp. odkazu na príslušnú legislatívu. Nejednoznačnosť pojmu. O Zapracovaná

Definícia doplnená k skratke CZT v úvodnom zozname skratiek, s odvolávkou na definíciu 

podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

304 ZDE 733 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT.
Požadujeme doplniť o definíciu „účinného CZT“, resp. odkazu na príslušnú legislatívu. Nejednoznačnosť pojmu. 

O Zapracovaná Viď vysporiadanie k pripomienke č. 303.

305 SZVT 733 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT

Doplniť text: Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT, prechodu na 

dekarbonizované teplárenstvo a investíciám ku zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä na 

znečistenie ovzdušia. 

Je potrebné zohľadniť  rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia. Z Zapracovaná

Doplnenie: "postupnému prechodu na dekarbonizované teplárenstvo a investíciám k 

celkovému zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä na znečistenie 

ovzdušia"

306
Republiková únia 

zamestnávateľov
733 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT. Požadujeme doplniť o definíciu „účinného CZT“, resp. odkazu na príslušnú legislatívu. Nejednoznačnosť pojmu. O Zapracovaná Viď vysporiadanie k pripomienke č. 303.

307
Republiková únia 

zamestnávateľov
733 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT

Doplniť text: Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT, prechodu na 

dekarbonizované teplárenstvo a investíciám ku zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä na 

znečistenie ovzdušia. 

Je potrebné zohľadniť  rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia. Z Zapracovaná Viď vysporiadanie k pripomienke č. 305.

308 SZVT 744-746
Preskúmať efektívnosť a pridanú hodnotu zúčtovávania variabilných nákladov v schválených cenách tepla po 

skončení roka, s cieľom zabezpečiť transparentnosť spôsobu uplatňovania tejto premennej v cene tepla.

Text vety upraviť nasledovne: Zrušiť zúčtovávanie variabilných nákladovv schválených cenách tepla po skončení 

roka, s cieľom zabezpečiť transparentnosť spôsobu uplatňovania tejto premennej v cene tepla.

Máme za to, že Úrad už vyhonotil súčasne regulačné obdobie.  Preto navrhujeme doplniť 

spresnenie definovania variabilnej zložky
Z Zapracovaná

309 SZVT 744-746
Preskúmať efektívnosť a pridanú hodnotu zúčtovávania variabilných nákladov v schválených cenách tepla po 

skončení roka, s cieľom zabezpečiť transparentnosť spôsobu uplatňovania tejto premennej v cene tepla.

Ak nebude akceptovaná predchádzajúca  pripomienka č. 5 k riadku 744 (zrušenie zúčtovania variabilných 

nákladov) upraviť vetu na r. 744-746 nasledovne:  Preskúmať efektívnosť a pridanú hodnotu zúčtovávania 

variabilných nákladov v schválených cenách. Zúčtovaním vyšších, ako aj nižších variabilných nákladov 

v schválených cenách tepla po skončení roka na ekonomicky oprávnené náklady zabezpečiť transparentnosť 

spôsobu uplatňovania tejto zložky ceny tepla.

Ak má byť uplatňované  zúčtovanie variabilných nákladov v schválených cenách tepla po 

skončení roka na ekonomicky oprávnené náklady transparentné, musí byť uplatnený 

princíp zúčtovania nákladov nie len v prípade vrátenia neoprávnených nákladov 

odberateľom, ale aj v prípade doúčtovania vyšších skutočných ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktoré neboli zahrnuté v schválenej cene tepla.

Z Nezapracovaná

310
Republiková únia 

zamestnávateľov
744-746

Preskúmať efektívnosť a pridanú hodnotu zúčtovávania variabilných nákladov v schválených cenách tepla po 

skončení roka, s cieľom zabezpečiť transparentnosť spôsobu uplatňovania tejto premennej v cene tepla.

Text vety upraviť nasledovne: Zrušiť zúčtovávanie variabilných nákladovv schválených cenách tepla po skončení 

roka, s cieľom zabezpečiť transparentnosť spôsobu uplatňovania tejto premennej v cene tepla.

Máme za to, že Úrad už vyhonotil súčasne regulačné obdobie.  Preto navrhujeme doplniť 

spresnenie definovania variabilnej zložky
Z Nezapracovaná

311
Republiková únia 

zamestnávateľov
744-746

Preskúmať efektívnosť a pridanú hodnotu zúčtovávania variabilných nákladov v schválených cenách tepla po 

skončení roka, s cieľom zabezpečiť transparentnosť spôsobu uplatňovania tejto premennej v cene tepla.

Ak nebude akceptovaná predchádzajúca  pripomienka č. 5 k riadku 744 (zrušenie zúčtovania variabilných 

nákladov) upraviť vetu na r. 744-746 nasledovne:  Preskúmať efektívnosť a pridanú hodnotu zúčtovávania 

variabilných nákladov v schválených cenách. Zúčtovaním vyšších, ako aj nižších variabilných nákladov 

v schválených cenách tepla po skončení roka na ekonomicky oprávnené náklady zabezpečiť transparentnosť 

spôsobu uplatňovania tejto zložky ceny tepla.

Ak má byť uplatňované  zúčtovanie variabilných nákladov v schválených cenách tepla po 

skončení roka na ekonomicky oprávnené náklady transparentné, musí byť uplatnený 

princíp zúčtovania nákladov nie len v prípade vrátenia neoprávnených nákladov 

odberateľom, ale aj v prípade doúčtovania vyšších skutočných ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktoré neboli zahrnuté v schválenej cene tepla.

Z Nezapracovaná

312 SZVT 747-748
Stimulovať regulované subjekty k plneniu ustanovených štandardov kvality prostredníctvom vhodného 

prepojenia regulácie kvality s cenovou reguláciou.
Celý text vety vypustiť 

Štandardy  kvality dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú riešené v zákone č.  657/2004 

Z.z. o tepelnej energetike, ale aj napr. vyhl. č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a určenej 

kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,  vyhl. č. 240/2016 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania 

množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla... 

Kontrolu za nedodržiavanie  týchto štandardov  dodávok tepla vykonáva SOI vrátane 

sankčných postihov pri ich neplnení. Máme za to, že tieto štandardy kvality sú dostatočné 

na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa. Z tohto dôvodu navrhujeme „štandardy kvality“ z 

RP vypustiť. 

Z Nezapracovaná

V návrhu regulačnej politiky sa jedná o obsahový preklep. Ustanovenie sa nemá viazať k 

zúčtovávaniu variabilných nákladov, ale k zúčtovávaniu fixných nákladov. V texte 

regulačnej politiky bude slovné spojenie upravené nasledovne: "Preskúmať efektívnosť a 

pridanú hodnotu zúčtovávania FIXNÝCH nákladov v schválených cenách tepla po 

skončení roka, s cieľom zabezpečiť transparentnosť spôsobu uplatňovania tejto premennej 

v cene tepla."

Bez ohľadu na ostatné kontrolné a sankčné mechanizmy, ide o návrh s cieľom posilnenia 

ochrany spotrebiteľa. Regulačná politika nedefinuje, že uvažované previazanie má mať 

výlučne malusový charakter (tzn. de facto sankčný charakter).  Príslušná veta v návrhu 

regulačnej politike bude mierne upravená: "Stimulovať regulované subjekty k plneniu 

ustanovených štandardov kvality, V TOMTO KONTEXTE PRESKÚMAŤ MOŽNOSTI 

vhodného prepojenia regulácie kvality s cenovou reguláciou."



313
Republiková únia 

zamestnávateľov
747-748

Stimulovať regulované subjekty k plneniu ustanovených štandardov kvality prostredníctvom vhodného 

prepojenia regulácie kvality s cenovou reguláciou.
Celý text vety vypustiť 

Štandardy  kvality dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú riešené v zákone č.  657/2004 

Z.z. o tepelnej energetike, ale aj napr. vyhl. č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a určenej 

kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,  vyhl. č. 240/2016 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania 

množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla... 

Kontrolu za nedodržiavanie  týchto štandardov  dodávok tepla vykonáva SOI vrátane 

sankčných postihov pri ich neplnení. Máme za to, že tieto štandardy kvality sú dostatočné 

na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa. Z tohto dôvodu navrhujeme „štandardy kvality“ z 

RP vypustiť. 

Z Nezapracovaná

314 Klub 500 750 palivový bonus
Požadujeme jasnejšie definovať pojem „palivový bonus“, aby bolo jasné aký je jeho vplyv na znižovanie zaťaženia 

životného prostredia.
Návrh materiálu žiadnym spôsobom nedefinuje čo sa myslí pod palivovým bonusom. Z Nezapracovaná

Znižovanie zaťaženia životného prostredia je globálnym cieľom návrhu regulačnej politiky, 

takže akúkoľvek kategóriu obsiahnutú v dokumente je potrebné definovať s ohľadom na 

to. Súčasne, detailnejšia definícia pojmu "palivový bonus" bude predmetom príslušných 

vykonávacích vyhlášok úradu v 6. regulačnom období (napr. vyhláška o cenovej regulácii 

v teplárenstve).

315 SZVT 749 -751
Motivovať dodávateľov k zvyšovaniu energetickej efektívnosti zavedením  palivového bonusu v závislosti od 

energetickej účinnosti pri výrobe a rozvode tepla v systémoch CZT.

                                                                                                                                                                                                                     

                                          Text vety upraviť nasledovne: Motivovať dodávateľov k zvyšovaniu energetickej 

efektívnosti tepelných zariadení, vrátane VÚ KVET, zavedením palivového bonusu v závislosti od energetickej 

účinnosti pri výrobe a rozvode tepla v systémoch CZT.

Zaviesť normatívnu účinnosť aj pre zariadenia KVET, tak aby boli výrobcovia 

v maximálnej miere ekonomicky motivovaní prevádzkovať zariadenia podľa potreby tepla 

a vyrobené teplo nemariť .

Z Čiastočne zapracovaná

316
Republiková únia 

zamestnávateľov
749 -751

Motivovať dodávateľov k zvyšovaniu energetickej efektívnosti zavedením  palivového bonusu v závislosti od 

energetickej účinnosti pri výrobe a rozvode tepla v systémoch CZT.

                                                                                                                                                                                                                     

                                          Text vety upraviť nasledovne: Motivovať dodávateľov k zvyšovaniu energetickej 

efektívnosti tepelných zariadení, vrátane VÚ KVET, zavedením palivového bonusu v závislosti od energetickej 

účinnosti pri výrobe a rozvode tepla v systémoch CZT.

Zaviesť normatívnu účinnosť aj pre zariadenia KVET, tak aby boli výrobcovia 

v maximálnej miere ekonomicky motivovaní prevádzkovať zariadenia podľa potreby tepla 

a vyrobené teplo nemariť .

Z Čiastočne zapracovaná

317 SZVT 755 - 757
Nastaviť  reguláciu cien palív v cenách tepla tak, aby pružnejšie reagovala na vývoj  na svetových trhoch a v 

opodstatnených prípadoch aj vývoj na lokálnom trhu.
Celý text vety vypustiť

Od r. 2014 pristúpil úrad ustanoveniami vyhlášky k určeniu maximálnej výšky ceny 

zemného plynu a niektorých ďalších palív, ktoré si regulovaný subjekt môže premietnuť 

do ceny tepla.

Zavedenie tejto regulácie úrad zdôvodňoval tým, že jej cieľom je, aby regulované 

subjekty pri negociácii zmluvy o dodávke plynu rešpektovali zákonnú povinnosť 

dodržiavať primeranosti nákladov pri vykonávaní regulovanej činnosti v zmysle Zákona o 

regulácii. Máme za to, že  v zmysle toho istého zákona, regulácia nemôže byť zásahom 

do základného práva na podnikanie a musí  umožniť regulovanému subjektu premietnuť 

do ceny tepla  skutočné náklady na nákup paliva. 

Aplikačná prax za obdobie rokov 2014-2021 však ukázala, pravý opak, že v čase veľkých 

cenových výkyvov takto nastavená regulácia neumožňuje regulovaným subjektom 

nakúpiť zemný plyn s dôverou v stabilitu právneho prostredia, nakoľko systém regulácie  

palív pre systémy CZT je nastavený tak, že spoločnosť je vždy v riziku.

Najmä posledné mesiace ukázali, že tento systém nezodpovedá skutočnému vývoju na 

trhu. Nie je princípom na ochranu spotrebiteľov, ale spôsobuje priame ekonomické škody 

výrobcom a dodávateľom tepla nezavinené ich vlastným rozhodovaním. Princíp regulácie 

nákupných cien neexistuje nikde na svete, ale  len v slovenskej regulácii a to len v tepelnej 

energetike 

Z Nezapracovaná

318
Republiková únia 

zamestnávateľov
755 - 757

Nastaviť  reguláciu cien palív v cenách tepla tak, aby pružnejšie reagovala na vývoj  na svetových trhoch a v 

opodstatnených prípadoch aj vývoj na lokálnom trhu.
Celý text vety vypustiť

Od r. 2014 pristúpil úrad ustanoveniami vyhlášky k určeniu maximálnej výšky ceny 

zemného plynu a niektorých ďalších palív, ktoré si regulovaný subjekt môže premietnuť 

do ceny tepla.

Zavedenie tejto regulácie úrad zdôvodňoval tým, že jej cieľom je, aby regulované 

subjekty pri negociácii zmluvy o dodávke plynu rešpektovali zákonnú povinnosť 

dodržiavať primeranosti nákladov pri vykonávaní regulovanej činnosti v zmysle Zákona o 

regulácii. Máme za to, že  v zmysle toho istého zákona, regulácia nemôže byť zásahom 

do základného práva na podnikanie a musí  umožniť regulovanému subjektu premietnuť 

do ceny tepla  skutočné náklady na nákup paliva. 

Aplikačná prax za obdobie rokov 2014-2021 však ukázala, pravý opak, že v čase veľkých 

cenových výkyvov takto nastavená regulácia neumožňuje regulovaným subjektom 

nakúpiť zemný plyn s dôverou v stabilitu právneho prostredia, nakoľko systém regulácie  

palív pre systémy CZT je nastavený tak, že spoločnosť je vždy v riziku.

Najmä posledné mesiace ukázali, že tento systém nezodpovedá skutočnému vývoju na 

trhu. Nie je princípom na ochranu spotrebiteľov, ale spôsobuje priame ekonomické škody 

výrobcom a dodávateľom tepla nezavinené ich vlastným rozhodovaním. Princíp regulácie 

nákupných cien neexistuje nikde na svete, ale  len v slovenskej regulácii a to len v tepelnej 

energetike .

Z Nezapracovaná

319 SZVT 764-767

Motivovať regulačnými opatreniami k efektívnemu využívaniu OZE, vrátane odpadového a splaškového tepla, 

geotermálnej energie a biometánu pri výrobe tepla s cieľom zvyšovania ich využitia a dosahovania celkovej 

dekarbonizácie sektora teplárenstva.

Tex vety  upraviť nasledovne: Motivovať regulačnými a fiškálnymi (znižená sadzba DPH) opatreniami k 

efektívnemu využívaniu OZE, VÚ KVET a odpadového tepla s cieľom zvyšovania ich využitia a dosahovania 

celkovej dekarbonizácie sektora teplárenstva.

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby presne v širokom rozsahu definuje čo sú obnoviteľné zdroje 

energie. Preto nepovažujeme za vhodné došpecifikovávať, ale  len časť OZE.  Odpadové 

teplo je definované v zákone č. 657/2004 Z.z. Alternatívne doporučujeme, odvolať sa na 

zákon č. 309/2009 Z.z. a zákon 657/2004 Z.z. Navrhujeme doplniť do textu VÚ KVET, 

nakoľko tieto vysoko flexibilné a dostupné systémy zabezpečujú úsporu primárnej energie 

a efektívny spôsob výroby tepla a EE s minimálnou uhlíkovou stopou. Zároveň  

poskytujú flexibilitu pre vyvažovanie elektrizačnej  sústavy.

Z Nezapracovaná

Fiškálne opatrenia nie sú v kompetencii výkonu regulácie v sieťových odvetviach podľa 

zákona č. 250/2012 Z.z. Fiškálne opatrenia sú výlučne v kompetencii politík súvisiacich s 

verejnými financiami (Ministerstvo financií SR).

320
Republiková únia 

zamestnávateľov
764-767

Motivovať regulačnými opatreniami k efektívnemu využívaniu OZE, vrátane odpadového a splaškového tepla, 

geotermálnej energie a biometánu pri výrobe tepla s cieľom zvyšovania ich využitia a dosahovania celkovej 

dekarbonizácie sektora teplárenstva.

Navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „revidovať ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk 

nevyhnutne potrebné na vykonávanie regulovanej činnosti. Jednoznačne definovať rozsah a výšku ekonomicky 

oprávnených nákladov, výšku primeraného zisku v cenách tepla a maximálne ceny palív a CO2 s dôrazom na 

skutočne vynaloženú a preukázateľnú výšku nákladov a trhové podmienky platné v čase predloženia cenového 

návrhu.“.

Z Nezapracovaná

Regulačná politika je strategickým dokumentom upravujúcim rámce regulácie pre 

podnikateľské subjekty pôsobiace v sieťových odvetviach. Konkrétne premenné, ktoré 

vstupujú do výkonu regulácie, upraví príslušná vykonávacia vyhláška.

321
Republiková únia 

zamestnávateľov
764-767

Motivovať regulačnými opatreniami k efektívnemu využívaniu OZE, vrátane odpadového a splaškového tepla, 

geotermálnej energie a biometánu pri výrobe tepla s cieľom zvyšovania ich využitia a dosahovania celkovej 

dekarbonizácie sektora teplárenstva.

Tex vety  upraviť nasledovne: Motivovať regulačnými a fiškálnymi (znižená sadzba DPH) opatreniami k 

efektívnemu využívaniu OZE, VÚ KVET a odpadového tepla s cieľom zvyšovania ich využitia a dosahovania 

celkovej dekarbonizácie sektora teplárenstva.

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby presne v širokom rozsahu definuje čo sú obnoviteľné zdroje 

energie. Preto nepovažujeme za vhodné došpecifikovávať, ale  len časť OZE.  Odpadové 

teplo je definované v zákone č. 657/2004 Z.z. Alternatívne doporučujeme, odvolať sa na 

zákon č. 309/2009 Z.z. a zákon 657/2004 Z.z. Navrhujeme doplniť do textu VÚ KVET, 

nakoľko tieto vysoko flexibilné a dostupné systémy zabezpečujú úsporu primárnej energie 

a efektívny spôsob výroby tepla a EE s minimálnou uhlíkovou stopou. Zároveň  

poskytujú flexibilitu pre vyvažovanie elektrizačnej  sústavy.

Z Nezapracovaná

Fiškálne opatrenia nie sú v kompetencii výkonu regulácie v sieťových odvetviach podľa 

zákona č. 250/2012 Z.z. Fiškálne opatrenia sú výlučne v kompetencii politík súvisiacich s 

verejnými financiami (Ministerstvo financií SR).

322 MH Teplárenský holding 757 nové doplnenie

Za riadok č. 757 navrhujeme doplniť nový odstavec:

"Prehodnotiť spôsob výpočtu variabilnej zložky ceny tepla pri využití zdrojov energie s nízkymi variabilnými 

nákladmi (primárne niektoré OZE napr. slnečná energia, ale aj využitie odpadu a palív získaných z odpadu) tak, 

aby sa do variabilných nákladov zahŕňali aj časti celkových nákladov, ktoré vo všeobecnosti variabilné nie sú; v 

tejto súvislosti vykonať analýzu takýchto zdrojov energie ako aj spôsobu zabezpečenie flexibility právnej úpravy v 

prípade, ak by došlo k zmene podmienok."

Súčasná právna úprava nepokrýva všetky do úvahy prichádzajúce zdroje energie, pri 

ktorých sú variabilné náklady z podstaty týchto zdrojov alebo vzhľadom na podmienky na 

trhu nízke. Právna úprava by samozrejme mala byť dostatočne flexibilný pre prípad, ak 

by došlo k zmene podmienok a variabilné náklady by nízkymi prestali byť.

Z Čiastočne zapracovaná

Doplnenie textu: "Prehodnotiť spôsob výpočtu variabilnej zložky ceny tepla vyrobeného 

zo slnečnej energie, geotermálnej a aerotermálnej energie alebo pri výrobe tepla z elektriny 

vyrobenej zo slnečnej energie , odpadu alebo palív z odpadu." 

323
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
764

Motivovať regulačnými opatreniami k efektívnemu využívaniu OZE, vrátane odpadového a splaškového tepla, 

geotermálnej energie a biometánu pri výrobe tepla s cieľom zvyšovania ich využitia a dosahovania celkovej 

dekarbonizácie sektora teplárenstva.

pravidlá a opatrenia žiadam pomenovať tak, že ich bude môcť zavádzať aj spotrebiteľ na svojej strane
zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Vysvetlená

Regulačná politika vytvára priestor pre to, aby mohol aj spotrebiteľ samotný zvyšovať 

svoju energetickú efektívnosť a manažovať hospodárnosť využívania energií (vrátane 

využívania nových technológií). Dané predpoklady vyplývajú z iných častí regulačnej 

politiky, nie je preto potrebné ich opakovať.

Bez ohľadu na ostatné kontrolné a sankčné mechanizmy, ide o návrh s cieľom posilnenia 

ochrany spotrebiteľa. Regulačná politika nedefinuje, že uvažované previazanie má mať 

výlučne malusový charakter (tzn. de facto sankčný charakter).  Príslušná veta v návrhu 

regulačnej politike bude mierne upravená: "Stimulovať regulované subjekty k plneniu 

ustanovených štandardov kvality, V TOMTO KONTEXTE PRESKÚMAŤ MOŽNOSTI 

vhodného prepojenia regulácie kvality s cenovou reguláciou."

Pri regulácii prirodzene monopolných činností, ktorým je s prihliadnutím na faktor 

lokálnosti aj výroba, rozvod a dodávka tepla v sústavách CZT, je regulácia nákupných cien 

potrebná. Argument, že princíp regulácie nákupných cien neexistuje nikde na svete, ale len 

v slovenskej energetike a to len v tepelnej energie, nie je správny. Regulácia nákupných 

cien sa uplatňuje napr. pri cenovo regulovanej dodávke elektriny alebo plynu 

domácnostiam (regulácia nákupnej ceny komodity cez cenový index).

Doplnený odkaz na tepelné zariadenia. Zariadenia VÚKVET sú taktiež tepelnými 

zariadeniami, takže nie je potrebné ich spomínať explicitne. Ustanovenia sa týka všetkých 

typov tepelných zariadení.



324 SPP - distribúcia, a.s. 775

"- plynárenský balík (tzv. Gas Package), ktorý by mal preklopiť pravidlá uplatňované na trhu s elektrinou do 

sektora plynárenstva, čo sa môže teplárenstva dotknúť najmä v oblasti nákupu zemného plynu a využitia nových 

plynov pri výrobe tepla,"

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti nasledovne: "- plynárenský balík (tzv. Gas Package), ktorý by mal 

preklopiť pravidlá uplatňované na trhu s elektrinou do sektora plynárenstva, čo sa môže teplárenstva dotknúť najmä 

v oblasti nákupu zemného plynu a využitia nízkouhlíkových a obnoviteľných plynov pri výrobe tepla,"

Pre efektívnu podporu rozvoja  technológií akými sú biometán a vodík, je nevyhnutné 

používať termíny, ktoré explicitne poukazujú na ich nízkouhlíkový, resp. obnoviteľný 

charakter.

O Zapracovaná

325
Republiková únia 

zamestnávateľov
775

"- plynárenský balík (tzv. Gas Package), ktorý by mal preklopiť pravidlá uplatňované na trhu s elektrinou do 

sektora plynárenstva, čo sa môže teplárenstva dotknúť najmä v oblasti nákupu zemného plynu a využitia nových 

plynov pri výrobe tepla,"

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti nasledovne: "- plynárenský balík (tzv. Gas Package), ktorý by mal 

preklopiť pravidlá uplatňované na trhu s elektrinou do sektora plynárenstva, čo sa môže teplárenstva dotknúť najmä 

v oblasti nákupu zemného plynu a využitia nízkouhlíkových a obnoviteľných plynov pri výrobe tepla,"

Pre efektívnu podporu rozvoja  technológií akými sú biometán a vodík, je nevyhnutné 

používať termíny, ktoré explicitne poukazujú na ich nízkouhlíkový, resp. obnoviteľný 

charakter.

O Zapracovaná

326
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
787

Oblasť vykurovania a chladenia predstavuje približne polovicu koncovej energetickej spotreby EÚ a považuje sa 

tak za kľúčové odvetvie pre urýchlenie dekarbonizácie. Prevádzkovatelia systémov CZT budú musieť pripájať 

výrobcov tepla z technológií na báze

OZE alebo z odpadového tepla.

poprosím uviesť a pomenovať jasnejšie stav, kedy bude môcť samotný spotrebiteľ dodávať prebytočné teplo do 

systému

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

Detaily budú určené v príslušnej vykonávacej vyhláške resp. podmienky povinného 

výkupu budú stanovené zákonom.

327 SZVT 789-790
Prevádzkovatelia systémov CZT budú musieť pripájať výrobcov tepla z technológií na báze OZE alebo z 

odpadového tepla.
Celý text vety vypustiť

Povinný odber tepla, teda pripájanie výrobcov tepla do systémov CZT rieši § 21 zákona o 

tepelnej energetike. Nedá sa jednoznačne napísať, že „Prevádzkovatelia systémov CZT 

budú musieť pripájať výrobcov tepla ...“ Preto navrhujeme tieto riadky vypustiť, alebo 

alternatívne sa odvolať na zákon č. 657/2004 Z.z.

Z Nezapracovaná

328
Republiková únia 

zamestnávateľov
789-790

Prevádzkovatelia systémov CZT budú musieť pripájať výrobcov tepla z technológií na báze OZE alebo z 

odpadového tepla.
Celý text vety vypustiť

Povinný odber tepla, teda pripájanie výrobcov tepla do systémov CZT rieši § 21 zákona o 

tepelnej energetike. Nedá sa jednoznačne napísať, že „Prevádzkovatelia systémov CZT 

budú musieť pripájať výrobcov tepla ...“ Preto navrhujeme tieto riadky vypustiť, alebo 

alternatívne sa odvolať na zákon č. 657/2004 Z.z.

Z Nezapracovaná

329 Klub 500 794 nástroje na podporu účinného CZT

Za piatu odrážku navrhujeme doplniť novú šiestu odrážku v znení: "„Neobmedzovať prístup na trh novým 

dodávateľom tepla striktným zákazom, ale splnením prísnych požiadaviek na efektivitu (spotreba primárnej energie) 

a na vplyv na životné prostredie (produkcia GHG, ZL) v porovnaní s existujúcim CZT, čím sa uvoľní priestor pre 

konkurenciu pri súťaži o čo najefektívnejšiu a ekologickejšiu prevádzku v oblasti CZT.“.

Do strategických cieľov a priorít resp. do nástrojov na podporu účinného CZT 

navrhujeme vložiť nové priority, ktoré zohľadňujú cieľ efektívnejšieho využitia tepla a 

nižšieho zaťaženia životného prostredia, je potrebné, aby tento cieľ bolo možné plniť 

všetkými spôsobmi, ktoré ho vedia dosiahnuť.

Z Nezapracovaná
V zmysle vysporiadanie pripomienok č. 330 a 331 bude predmetná stať vypustená a 

nahradená novou formuláciou.

330 SZVT 794-817 Celý blok Nástroje na podporu účinného CZT Celý text na riadkoch 794 až 817, vrátane nadpisu, vypustiť.

Blok „Nástroje na podporu účinného CZT“ nehovorí o Nástrojoch na podporu účinného 

CZT, ale obsahuje heslovito a neúplne niektoré ustanovenia čl. 24 SMERNICE 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov z 11.decembra 2018. V súčasnosti prebieha aproximácia 

tejto smernice do zákona č. 657/2004 Z.z. (novela zákona je po MPK). Smernica a 

novela zákona presne špecifikujú heslovité body uvedené na riadkoch 794 až 818 v 

návrhu Regulačnej politiky.  Napr. novela zákona o tepelnej energetike presne rieši kedy a 

za akých podmienok je možné upravovať zmluvné vzťahy, povinný odber tepla zo 

systémov CZT, možnosť odpojenia sa od CZT ak CZT nie je účinné CZT. Máme za to, 

že ak navrhovateľ chce mať v Regulačnej politike obsah smernice a zákona o tepelnej 

energetike, tak doporučujeme sa len odvolať na tieto právne normy. Vypísanie len 

niektorých neúplných statí môže viesť k dezinpretácii ustanovení ako takých.

Z Zapracovaná

331
Republiková únia 

zamestnávateľov
794-817 Celý blok Nástroje na podporu účinného CZT Celý text na riadkoch 794 až 817, vrátane nadpisu, vypustiť.

Blok „Nástroje na podporu účinného CZT“ nehovorí o Nástrojoch na podporu účinného 

CZT, ale obsahuje heslovito a neúplne niektoré ustanovenia čl. 24 SMERNICE 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov z 11.decembra 2018. V súčasnosti prebieha aproximácia 

tejto smernice do zákona č. 657/2004 Z.z. (novela zákona je po MPK). Smernica a 

novela zákona presne špecifikujú heslovité body uvedené na riadkoch 794 až 818 v 

návrhu Regulačnej politiky.  Napr. novela zákona o tepelnej energetike presne rieši kedy a 

za akých podmienok je možné upravovať zmluvné vzťahy, povinný odber tepla zo 

systémov CZT, možnosť odpojenia sa od CZT ak CZT nie je účinné CZT. Máme za to, 

že ak navrhovateľ chce mať v Regulačnej politike obsah smernice a zákona o tepelnej 

energetike, tak doporučujeme sa len odvolať na tieto právne normy. Vypísanie len 

niektorých neúplných statí môže viesť k dezinpretácii ustanovení ako takých.

Z Zapracovaná

332
Slovenský plynárenský 

priemysel (SPP)
795 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT.

Navrhované percento nezohľadňuje aktuálne legislatívne návrhy. Bolo by preto vhodné doplniť informáciu s 

odkazom na primárnu európsku legislatívu spolu s informáciou, že táto hodnota sa môže počas platnosti Regulačnej 

politiky meniť.

Priebežná aktualizácia dokumentu. O Nezapracovaná

333 ZDE 795 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT.

Navrhované percento nezohľadňuje aktuálne legislatívne návrhy. Bolo by preto vhodné doplniť informáciu s 

odkazom na primárnu európsku legislatívu spolu s informáciou, že táto hodnota sa môže počas platnosti Regulačnej 

politiky meniť.

Priebežná aktualizácia dokumentu. 

O Nezapracovaná

334
Republiková únia 

zamestnávateľov
795 Motivovať k investíciám do modernizácie CZT a prechodu na účinné CZT.

Navrhované percento nezohľadňuje aktuálne legislatívne návrhy. Bolo by preto vhodné doplniť informáciu s 

odkazom na primárnu európsku legislatívu spolu s informáciou, že táto hodnota sa môže počas platnosti Regulačnej 

politiky meniť.

Priebežná aktualizácia dokumentu. O Nezapracovaná

335
Východoslovenská 

energetika a.s.
796

povinné pripojenie nových a existujúcich budov, ktoré prechádzajú procesom tzv. významnej obnovy, k 

systémom CZT, ktoré spĺňajú podmienku účinného CZT, pri ktorých sa uskutočňuje významná obnova a ktoré 

pred významnou obnovou neboli pripojené

Táto povinnosť významne zasahuje do práv odberateľa tepla a to najmä v oblasti rozhodovania o spôsobe 

zásobovania teplom (použitá technológia, palivo...), upiera odberateľovi možnosť prevádzkovať zdroj tepla vo 

vlastnej réžii, eliminuje konkurenčné prostredie v prospech lokálneho prevádzkovateľa sústavy CZT.

Vlastníci / prevádzkovatelia dotknutých budov týmto opatrením nebudú mať na výber z 

ostatných dnes dostupných možností zásobovania teplom
Z Nezapracovaná

336 Klub 500 799

povinné pripojenie nových a existujúcich budov, ktoré prechádzajú procesom tzv. významnej obnovy, k 

systémom CZT, ktoré spĺňajú podmienku účinného CZT, pri ktorých sa uskutočňuje významná obnova a ktoré 

pred významnou obnovou neboli pripojené,

Čiarku navrhujeme nahradiť bodkočiarkou a za bodkočiarku doplniť nasledovný text: "povinné pripojenie je možné 

len v prípade, ak nie je možné zabezpečiť teplo pre daný objekt individuálnym zdrojom efektívnejšie a tepla  s 

nižším zaťažením životného prostredia“.

Keďže cieľom je efektívnejšie využitie tepla a nižšie zaťaženie životného prostredia, je 

potrebné, aby tento cieľ bolo možné plniť všetkými spôsobmi, ktoré ho vedia dosiahnuť.
Z Nezapracovaná

337
Východoslovenská 

energetika a.s.
800

podpora samospotrebiteľov tepla a komunít integráciou decentralizovaných zdrojov tepla do systémov CZT, 

umožnenie výstavby zariadení na výrobu tepla z OZE pre vlastnú spotrebu a umožnenie predaja prebytočnej 

produkcie,

efektívny predaj prebytočného tepla vyžaduje najmä výkonný centrálny dispečing na strane CZT, dodatočné 

investície na strane decentralizovaného zdroja a dôsledne nastavené pravidlá riadenia decentralizovaných zdrojov

nutné technické opatrenia na strane CZT aj decentralizovaného zdroja vyžadujú 

dodatočné investície s neistou návratnosťou. Pravidlá centrálneho riadenia 

"decentralizovaného zdroja" musia byť nastavené so zreteľom na záujmy vlastníka tohto 

zdroja.

O Nezapracovaná

338
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
800

podpora samospotrebiteľov tepla a komunít integráciou decentralizovaných zdrojov tepla do systémov CZT, 

umožnenie výstavby zariadení na výrobu tepla z OZE pre vlastnú spotrebu a umožnenie predaja prebytočnej 

produkcie,

poprosím o detailnejšie pomenovanie samospotrebiteľa, komuniít a ich práv na výstavbu zariadenia na výrobu tepla 

pre vlastnú spotrebu, práva na predaj prebytočnej produkciu a snáď aj doplnenie odpadovného tepla v tejto časti 

regulačnej politiky

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

339 MH Teplárenský holding 800-802

"podpora samospotrebiteľov tepla a komunít integráciou decentralizovaných zdrojov tepla do systémov CZT, 

umožnenie výstavby zariadení na výrobu tepla z OZE pre vlastnú spotrebu a umožnenie predaja prebytočnej 

produkcie,"

Navrhujeme vypustiť z regulačnej politiky bez náhrady.

Zdôvodnenie:

1. Revízia smernice o podpore využívania energie z OZE 2018/2001 uvažuje v súvislosti 

so samospotrebiteľmi a komunitami produkujúcimi energiu z OZE a predajom jej 

prebytočnej produkcie LEN v súvislosti s elektrickou energiou, NIE s tepelnou energiou.

2. Teplo z OZE, napr. z tepelného čerpadla je nízkoteplotné, preto jeho spätná dodávka 

do sústavy CZT je technicky nerealizovateľná.

3. Návrh novely zákona 657/2004, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovovm 

konaní neuvažuje s novými účastníkmi trhu s teplom ako sú samospotrebiteľ a komunita 

vyrábajhúca teplo z OZE. 

Z Nezapracovaná

340 Klub 500 803  zúžené právo na odpojenie - doplnenie nového bodu
Za druhý bod navrhujeme doplniť nový tretí bod v znení: "ak koncový odberateľ tepla si vie zabezpečiť vlastný 

zdroj tepla efektívnejšie a s nižším zaťažením životného prostredia (emisie GHG, ZL)“.

Keďže cieľom je efektívnejšie využitie tepla a nižšie zaťaženie životného prostredia, je 

potrebné, aby tento cieľ bolo možné plniť všetkými spôsobmi, ktoré ho vedia dosiahnuť.
Z Nezapracovaná

341
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
804

koncový odberateľ tepla zo systému CZT, ktorý sa do 31. decembra 2025 nestane účinným systémom CZT, 

bude oprávnený odpojiť sa od tohto systému v prípade, ak si nainštaluje zariadenie na výrobu tepla z OZE,

poprosím detailnejšie rozpracovať možnosť "bude oprávnený odpojiť sa od tohto systému

806 v prípade, ak si nainštaluje zariadenie na výrobu tepla z OZE" - teplo z odpadovej vody a z odvetrávaného 

vzduchu nie je v zmysle smernice EÚ považované za energiu okolia, nie je teda obnoviteľný zdroj" tieto 

obmedzenie by sa preto zrejme nemali vzťahovať na aktívnu rekuperáciu a jej inštalácia v záujme energetickej 

hospodárnosti je čisto na rozhodnutí spotrebiteľa....správne prosím ??

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

342
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
811

využívanie odpadového tepla v systémoch CZT, najmä energetické zhodnocovanie  odpadov, využívanie tepla z 

(jadrových) elektrární a odpadového tepla z priemyselnej výroby.
využívanie aj na strane spotrebiteľa? za akých podmienok?

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

Celý predmetný text bude vypustený a nahradený: "V 6. regulačnom období úrad taktiež 

preskúma a prijme vhodné opatrenia a nástroje na podporu účinného CZT, a to v súlade s 

primárnou legislatívou a v súlade s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov z 11. 

decembra 2018."

V zmysle vysporiadanie pripomienok č. 330 a 331 bude predmetná stať vypustená a 

nahradená novou formuláciou.

Predmetné ustanovenia vypustené nebudú, budú však doplnené o odkaz na dodržanie 

podmienok určených zákonom.



343
Ing. Ignác Havran - 

odborná verejnosť
814

využívanie odpadového tepla v systémoch CZT, najmä energetické zhodnocovanie odpadov, využívanie tepla z 

(jadrových) elektrární a odpadového tepla z priemyselnej výroby. 

využívanie odpadového tepla v systémoch CZT, najmä energetické zhodnocovanie odpadov, využívanie tepla z 

(jadrových) elektrární a odpadového tepla, ktoré nevyhnutne vzniká ako vedľajší produkt v priemyselných alebo 

energetických zariadeniach, alebo v terciárnom sektore. 

Tento text je potrebné doplniť do návrhu s ohľadom na text uvedený v článku 2 

Vymedzenie pojmov bod 9. Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 

11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Po 

zapracovaní odpadového tepla medzi obnoviteľné zdroje bude možné využiť článok 23 

Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovania a chladenia bod 2 písm. a) 

Smernice na započítanie zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov pre Slovensko. 

Odpadové teplo z kogeneračného procesu, ktoré vzniká vo výrobných prevádzkach z 

energetických zariadení a je privedené späť do výrobného procesu tepla, zvyšuje 

efektívnosť výroby tepla. Po využití odpadného tepla z energetických zariadení sa zvyšuje 

účinnosť CTZ ako aj celý systém centrálneho zásobovania teplom, ktorý je možné 

definovať ako vysokoúčinný podľa platných podmienok. Odpadové teplo, ktoré 

nevyhnutne vzniká ako vedľajší produkt v priemyselných zariadeniach, energetických 

zariadeniach alebo v terciárnom sektore a ktoré by sa bez prístupu k centralizovanému 

zásobovaniu teplom nevyužité rozptýlilo do ovzdušia, alebo do vody, znečisťuje okolité 

prostredie výrobných prevádzok a jeho likvidácia môže porušovať predpisy na ochranu 

životného prostredia, zároveň kladie požiadavky na nové náklady pre energetické zdroje 

(elektrina pre ventilátory).  

Z Nezapracovaná

344 SZVT 827 ..zariadení, zníženie emisií CO2 a celkovú transformáciu na účinné CZT.
Doplniť text vo vete nalsedovne: ..zariadení,zníženie emisií CO2 a ďalších znečisťujúcich látok a celkovú 

transformáciu na účinné CZT a dekarbonizované CZT.
Je potrebné zohľadniť  všetky rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia. Z Zapracovaná

345
Republiková únia 

zamestnávateľov
827 ..zariadení, zníženie emisií CO2 a celkovú transformáciu na účinné CZT.

Doplniť text vo vete nalsedovne: ..zariadení,zníženie emisií CO2 a ďalších znečisťujúcich látok a celkovú 

transformáciu na účinné CZT a dekarbonizované CZT.
Je potrebné zohľadniť  všetky rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia. Z Zapracovaná

346 SZVT 834 834 je prázdny riadok 

Do prázdneho riadku 834 doplniť nový odsek, ktorý znie nasledovne: Prehodnotí sa nutnosť cenovej regulácie pre 

spotrebiteľov z kategórií mimo bytového sektoru a novopripojených spotrebiteľov na základe nových obchodných 

vzťahov. Rovnako sa prehodnotí charakter cenovej regulácie pri odberateľoch so špičkovým alebo doplnkovým 

odberom. 

S ohľadom na tendencie zákonodarcu v zákone  657/2004 Z. z. decentralizovať výrobu 

tepla a s ohľadom na nerovné postavenie regulovaných subjektov voči neregulovaným 

výrobcom tepla a decentralizovaným zdrojom požadujeme, aby  cenovej regulácii 

nepodliehali nové objekty spotreby tepla, ktoré nemajú povinnosť sa pripojiť 

k centralizovanému zásobovaniu tepla podľa § 21. Cena by takýmto odberateľom bola 

určená na základe dohody s dodávateľom, pričom dodávateľ je v takomto prípade 

povinný preukázať, že pripojenie tohto dobrovoľného odberateľa nebude mať negatívny 

dopad na cenu určenú ostatným odberateľom pripojeným do sústavy. S ohľadom na 

tendencie zákonodarcu decentralizovať výrobu tepla a s ohľadom na nerovné postavenie 

regulovaných subjektov voči neregulovaným výrobcom tepla a decentralizovaným 

zdrojom. 

Z Zapracovaná

347
Republiková únia 

zamestnávateľov
834 834 je prázdny riadok 

Do prázdneho riadku 834 doplniť nový odsek, ktorý znie nasledovne: Prehodnotí sa nutnosť cenovej regulácie pre 

spotrebiteľov z kategórií mimo bytového sektoru a novopripojených spotrebiteľov na základe nových obchodných 

vzťahov. Rovnako sa prehodnotí charakter cenovej regulácie pri odberateľoch so špičkovým alebo doplnkovým 

odberom. 

S ohľadom na tendencie zákonodarcu v zákone  657/2004 Z. z. decentralizovať výrobu 

tepla a s ohľadom na nerovné postavenie regulovaných subjektov voči neregulovaným 

výrobcom tepla a decentralizovaným zdrojom požadujeme, aby  cenovej regulácii 

nepodliehali nové objekty spotreby tepla, ktoré nemajú povinnosť sa pripojiť 

k centralizovanému zásobovaniu tepla podľa § 21. Cena by takýmto odberateľom bola 

určená na základe dohody s dodávateľom, pričom dodávateľ je v takomto prípade 

povinný preukázať, že pripojenie tohto dobrovoľného odberateľa nebude mať negatívny 

dopad na cenu určenú ostatným odberateľom pripojeným do sústavy. S ohľadom na 

tendencie zákonodarcu decentralizovať výrobu tepla a s ohľadom na nerovné postavenie 

regulovaných subjektov voči neregulovaným výrobcom tepla a decentralizovaným 

zdrojom. 

Z Zapracovaná

348 SZVT 852 - 855

Cena palív používaných pri výrobe tepla sa bude limitovať maximálnou výškou na základe trhových cien a 

štatistického vyhodnotenia cenovej dostupnosti jednotlivých druhov palív (benchmark), s ohľadom na predikcie 

vývoja cien na príslušný regulačný rok.

Celý text vety vypustiť

Od r. 2014 pristúpil úrad ustanoveniami vyhlášky k určeniu maximálnej výšky ceny 

zemného plynu a niektorých ďalších palív, ktoré si regulovaný subjekt môže premietnuť 

do ceny tepla.

Zavedenie tejto regulácie úrad zdôvodňoval tým, že jej cieľom je, aby regulované 

subjekty pri negociácii zmluvy o dodávke plynu rešpektovali zákonnú povinnosť 

dodržiavať primeranosti nákladov pri vykonávaní regulovanej činnosti v zmysle Zákona o 

regulácii. Máme za to, že  v zmysle toho istého zákona, regulácia nemôže byť zásahom 

do základného práva na podnikanie a musí  umožniť regulovanému subjektu premietnuť 

do ceny tepla  skutočné náklady na nákup paliva. 

Aplikačná prax za obdobie rokov 2014-2021 však ukázala, pravý opak, že v čase veľkých 

cenových výkyvov takto nastavená regulácia neumožňuje regulovaným subjektom 

nakúpiť zemný plyn s dôverou v stabilitu právneho prostredia, nakoľko systém regulácie  

palív pre systémy CZT je nastavený tak, že spoločnosť je vždy v riziku.

Najmä posledné mesiace ukázali, že tento systém nezodpovedá skutočnému vývoju na 

trhu. Nie je princípom na ochranu spotrebiteľov, ale spôsobuje priame ekonomické škody 

výrobcom a dodávateľom tepla nezavinené ich vlastným rozhodovaním. Princíp regulácie 

nákupných cien neexistuje nikde na svete, ale  len v slovenskej regulácii a to len v tepelnej 

energetike .

Z Nezapracovaná

349
Republiková únia 

zamestnávateľov
852 - 855

Cena palív používaných pri výrobe tepla sa bude limitovať maximálnou výškou na základe trhových cien a 

štatistického vyhodnotenia cenovej dostupnosti jednotlivých druhov palív (benchmark), s ohľadom na predikcie 

vývoja cien na príslušný regulačný rok.

Celý text vety vypustiť

Od r. 2014 pristúpil úrad ustanoveniami vyhlášky k určeniu maximálnej výšky ceny 

zemného plynu a niektorých ďalších palív, ktoré si regulovaný subjekt môže premietnuť 

do ceny tepla.

Zavedenie tejto regulácie úrad zdôvodňoval tým, že jej cieľom je, aby regulované 

subjekty pri negociácii zmluvy o dodávke plynu rešpektovali zákonnú povinnosť 

dodržiavať primeranosti nákladov pri vykonávaní regulovanej činnosti v zmysle Zákona o 

regulácii. Máme za to, že  v zmysle toho istého zákona, regulácia nemôže byť zásahom 

do základného práva na podnikanie a musí  umožniť regulovanému subjektu premietnuť 

do ceny tepla  skutočné náklady na nákup paliva. 

Aplikačná prax za obdobie rokov 2014-2021 však ukázala, pravý opak, že v čase veľkých 

cenových výkyvov takto nastavená regulácia neumožňuje regulovaným subjektom 

nakúpiť zemný plyn s dôverou v stabilitu právneho prostredia, nakoľko systém regulácie  

palív pre systémy CZT je nastavený tak, že spoločnosť je vždy v riziku.

Najmä posledné mesiace ukázali, že tento systém nezodpovedá skutočnému vývoju na 

trhu. Nie je princípom na ochranu spotrebiteľov, ale spôsobuje priame ekonomické škody 

výrobcom a dodávateľom tepla nezavinené ich vlastným rozhodovaním. Princíp regulácie 

nákupných cien neexistuje nikde na svete, ale  len v slovenskej regulácii a to len v tepelnej 

energetike .

Z Nezapracovaná

350 MH Teplárenský holding 859 "Ekonomicky oprávnené fixné náklady budú vychádzať z nákladov"
Navrhujeme nahradiť nasledovne: 

"Výška ekonomicky oprávnených fixných nákladov bude vychádzať z výšky nákladov"
Významové upresnenie formulácie. O Zapracovaná

351 SZVT 863 tepelných zariadení dodávateľa. Fixné náklady zahŕňajú nevyhnutne potrebný rozsah

Na riadku 863 za bodku doplniť novú vetu, ktorá znie nasledovne: Hodnota jednotkovej ceny fixnej zložky pre celé 

regulačné obdobie sa vypočíta zo schválených oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku z posledného 

roku súčasného regulačného obdobia, ktorý podliehal prísnej regulácii podelením regulačného príkonu pre rok t. 

Ekonomicky oprávnené fixné náklady budú vychádzať z nákladov schválených v cenách tepla posledným 

rozhodnutím pred rokom t. Fixné náklady zahŕňajú nevyhnutne potrebný

Máme za to, že Úrad už vyhonotil súčasne regulačné obdobie.  Preto navrhujeme doplniť 

spresnenie definovania fixnej zložky
Z Nezapracovaná

352
Republiková únia 

zamestnávateľov
863 tepelných zariadení dodávateľa. Fixné náklady zahŕňajú nevyhnutne potrebný rozsah

Na riadku 863 za bodku doplniť novú vetu, ktorá znie nasledovne: Hodnota jednotkovej ceny fixnej zložky pre celé 

regulačné obdobie sa vypočíta zo schválených oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku z posledného 

roku súčasného regulačného obdobia, ktorý podliehal prísnej regulácii podelením regulačného príkonu pre rok t. 

Ekonomicky oprávnené fixné náklady budú vychádzať z nákladov schválených v cenách tepla posledným 

rozhodnutím pred rokom t. Fixné náklady zahŕňajú nevyhnutne potrebný

Máme za to, že Úrad už vyhonotil súčasne regulačné obdobie.  Preto navrhujeme doplniť 

spresnenie definovania fixnej zložky
Z Nezapracovaná

353 SZVT 867 ..účinného CZT. Odstránením limitovania časti fixných nákladov sa obmedzí dvojitá
Text vety na riadku 867 doplniť nasledovne: .....účinného CZT. Odstránením zúčtovania a limitovania  časti 

fixných nákladov sa obmedzí dvojitá
Doplniť spresnenie definovania fixnej zložky Z Nezapracovaná

354
Republiková únia 

zamestnávateľov
867 ..účinného CZT. Odstránením limitovania časti fixných nákladov sa obmedzí dvojitá

Text vety na riadku 867 doplniť nasledovne: .....účinného CZT. Odstránením zúčtovania a limitovania  časti 

fixných nákladov sa obmedzí dvojitá
Doplniť spresnenie definovania fixnej zložky Z Nezapracovaná

355
Východoslovenská 

energetika a.s.
869

Regulačný príkon na určenie fixnej zložky ceny tepla bude vychádzať z merateľných údajov charakterizujúcich 

odberné miesta v predchádzajúcich rokoch a bude platiť celé regulačné obdobie.

stanovenie regulačného príkonu v konštantnej výške na celé regulačné obdobie znižuje flexibilitu cenotvorby, 

súčasný systém prehodnocovania regulačného príkonu (na základe skutočne dodaného tepla v roku t-2) 

považujeme (v aktuálnom stave dostupnej technológie) za najvyváženejší pre všetkých účastníkov trhu s teplom

Zapracovaná

Reformulácia: "Regulačný príkon na určenie fixnej zložky ceny tepla bude vychádzať z 

merateľných údajov charakterizujúcich odberné miesta v predchádzajúcich rokoch a 

metodika pre jeho určenie bude platiť počas celého regulačného obdobia."

356
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
869

Regulačný príkon na určenie fixnej zložky ceny tepla bude vychádzať z merateľných údajov charakterizujúcich 

odberné miesta v predchádzajúcich rokoch a bude platiť celé regulačné obdobie.

Fixnú zložku predovšetkým žiadam nepočítať podľa spotreby z pred dvoch rokov...takýto postup je výsmechom do 

tváre spotrebiteľov, ktorí, ak urobia akúkoľvek energetickú optimalizáciu, zefektívnenie, tak aj tak pri súčasne 

nastavenom vzorci výpočtu fixnej zložky ceny tepla zaplatia väčšinu ceny tepla (fix tvorí viac ako polovicu celkovej 

ceny tepla) bez ohľadu na to koľko tepla odoberú. Aj keby kohútiky zavreli úplne...veď to je absolútne 

demotivujúce pre akékoľvek zefektívňovanie

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

Je nevyhnutné stanoviť nejaký rozhodujúci benchmark, ide o štandardný metodický 

postup pri výkone cenovej regulácie.

Východzie parametre cenovej regulácie určí príslušná vykonávacia vyhláška.

Máme za to, že nejde o spresnenie definície fixnej zložky, ale pokus o rozšírenie úpravy o 

zrušenie zúčtovania fixných nákladov.

V zmysle vysporiadanie pripomienok č. 330 a 331 bude predmetná stať vypustená a 

nahradená novou formuláciou.

Akceptácia a zapracovanie s tým, že sa nebude uvádzať odkaz na dekarbonizované CZT 

(zákonná definícia hovorí o účinnom CZT).

Zapracovanie v znení: "Posúdia sa možnosti úpravy parametrov cenovej regulácie pre 

spotrebiteľov z kategórií mimo bytového sektoru a novopripojených spotrebiteľov na 

základe nových obchodných vzťahov. Rovnako sa posúdia možnosti úpravy  parametrov 

cenovej regulácie pri odberateľoch so špičkovým alebo doplnkovým odberom."

Analogické zdôvodnenie ako v prípade vysporiadania sa s pripomienkami č. 317 a č. 318.



357 Klub 500 871
Regulačný príkon na určenie fixnej zložky ceny tepla bude vychádzať z merateľných údajov charakterizujúcich 

odberné miesta v predchádzajúcich rokoch a bude platiť celé regulačné obdobie.
V pripomienkovanej vete navrhujeme vete navrhujeme vypustiť slová: „a bude platiť celé regulačné obdobie“.

Fixná zložka ceny tepla predstavuje pri niektorých dodávateľoch viac ako 60% nákladov 

na teplo a ak bude táto suma rovnaká počas celého regulačného obdobia bez ohľadu na 

to, či odberateľ urobil nejaké investície do zníženia spotreby tepla, alebo nie, tak tvorí 

veľmi významnú prekážku pre investície do efektívnejších zdrojov tepla a pôsobí priamo 

proti investíciám umožňujúcich efektívnejšiu a nízkoemisnejšiu výrobu tepla.

Z Nezapracovaná Pripomienka bude reformulovaná podľa vysporiadania pripomienky č. 355.

358 SZVT 881 - 882
Maximálna výška primeraného zisku bude závisieť primárne od vlastného majetku  používaného na výrobu a 

rozvod tepla
Celý text vety vypustiť Text vety na r. 881-882 vypustiť, nakoľko nie je zrejmý dôvod takého znenia.  Z Nezapracovaná

359
Republiková únia 

zamestnávateľov
881 - 882

Maximálna výška primeraného zisku bude závisieť primárne od vlastného majetku  používaného na výrobu a 

rozvod tepla
Celý text vety vypustiť Text vety na r. 881-882 vypustiť, nakoľko nie je zrejmý dôvod takého znenia.  Z Nezapracovaná

360 SZVT 882-883
Osobitne sa stanovia podmienky pre uplatnenie zisku pri využívaní zdrojov tepla na báze OZE a na báze ďalších 

nízkouhlíkových technológií

Text vety na riadku 882 - 883 doplniť nasledovne: Osobitne sa stanovia podmienky pre uplatnenie zisku pri 

využívaní zdrojov tepla na báze OZE, VÚ KVET a na báze ďalších nízkouhlíkových technológií

Doplnením  „VÚ KVET“ navrhujeme stanovenie „limitnej ceny tepla“ pod ktorou 

nebude primeraný zisk  obmedzovaný rozšíriť aj na zariadenia VUKVET. Túto „limitnú 

cenu“ navrhujeme stanoviť  ako jednozložkovú cenu  (úspora na variabilnom náklade 

môže byť kompenzovaná vyšším fixom). 

Prípadne zvážiť, že ceny tepla pre konečných odberateľov pod „limitnou cenou“ by 

vôbec nepodliehali cenovej regulácii čím by sa významne zjednodušil administratívny 

proces tak na strane regulátora ako aj na strane regulovaného subjektu.   

Z

361
Republiková únia 

zamestnávateľov
882-883

Osobitne sa stanovia podmienky pre uplatnenie zisku pri využívaní zdrojov tepla na báze OZE a na báze ďalších 

nízkouhlíkových technológií

Text vety na riadku 882 - 883 doplniť nasledovne: Osobitne sa stanovia podmienky pre uplatnenie zisku pri 

využívaní zdrojov tepla na báze OZE, VÚ KVET a na báze ďalších nízkouhlíkových technológií

Doplnením  „VÚ KVET“ navrhujeme stanovenie „limitnej ceny tepla“ pod ktorou 

nebude primeraný zisk  obmedzovaný rozšíriť aj na zariadenia VUKVET. Túto „limitnú 

cenu“ navrhujeme stanoviť  ako jednozložkovú cenu  (úspora na variabilnom náklade 

môže byť kompenzovaná vyšším fixom). 

Prípadne zvážiť, že ceny tepla pre konečných odberateľov pod „limitnou cenou“ by 

vôbec nepodliehali cenovej regulácii čím by sa významne zjednodušil administratívny 

proces tak na strane regulátora ako aj na strane regulovaného subjektu.   

Z

362
Republiková únia 

zamestnávateľov
892 Návrh na doplnenie novej poslednej vety v danej odrážke

V danej (prvej) odrážke navrhujeme na konci doplniť novú poslednú v znení: „Je preto potrebné zohľadniť 

Smernicu o zdaňovaní energie (ETD) a revíziu systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS) obe 

ako súčasť balíčka Fit for 55, tak aby sa odstránilo znevýhodňovanie zdrojov tepla s inštalovaným tepelným 

príkonom nad 20 MW oproti zdrojom pod touto výkonovou hranicou.“.

Ku identifikovanej bariére navrhujeme doplniť aj riešenie, ktoré tam chýby Z

363 Klub 500 892 Návrh na doplnenie novej poslednej vety v danej (prvej) odrážke

V danej (prvej) odrážke navrhujeme na konci doplniť novú poslednú v znení: „Je preto potrebné zohľadniť 

Smernicu o zdaňovaní energie (ETD) a revíziu systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS) obe 

ako súčasť balíčka Fit for 55, tak aby sa odstránilo znevýhodňovanie zdrojov tepla s inštalovaným tepelným 

príkonom nad 20 MW oproti zdrojom pod touto výkonovou hranicou.“.

Ku identifikovanej bariére navrhujeme doplniť aj riešenie, ktoré v danom prípade 

absentuje
Z

364
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
896

V záujme podporovania ochrany životného prostredia iniciovať legislatívnu úpravu energetického 

zhodnocovania odpadov, s prihliadnutím na vplyv týchto technologických riešení na životné prostredie.

prosím uviesť detailne, či sa jedná ja technológie aktívnej rekuperácie tepla z odpadov na strane spotrebiteľa, táto 

problematika by v záujme ochrany spotrebiteľa a aj životného prostredia mohla byť rozpracovaná v redulačnej 

politike detailnejšie

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

365
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
899

Iniciovať legislatívne opatrenia, aby finančné prostriedky z podporných mechanizmov smerovali do 

modernizácie systémov CZT a teplárenskej infraštruktúry, systémov skladovania energie, integrácie OZE a 

alternatívnych palív (biometán, vodík), využitia odpadového tepla a do rozširovania CZT.

využivania odpadového tepla na koho strane? je fér, ak môže finančné mehamizmy čerpať aj spotrebiteľ inštalujúci 

takého technológie

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

366 Klub 500 915

V záujme podpory rozširovania systémov CZT iniciovať zákonnú úpravu pre  zvýšenie flexibility regulácie 

dodávky tepla pre nových odberateľov, s cieľom  ekonomicky a environmentálne motivovať nových 

odberateľov k pripojeniu  sa do existujúcich sústav CZT. Zákonné opatrenie musí byť  nediskriminačné,  čo 

znamená najmä zabránenie prípadným krížovým dotáciám medzi pôvodnými a novými odberateľmi tepla z tej 

istej sústavy CZT vrátane dodržiavania  regulačným úradom alebo benchmarkom určených cenových stropov.

Pripomienkovanú vetu navrhujeme nahradiť nasledovným znením: "Zákonné opatrenie musí byť  nediskriminačné,  

čo znamená najmä zabránenie prípadným krížovým dotáciám medzi pôvodnými a novými odberateľmi tepla z tej 

istej sústavy CZT, ako aj zohľadnenie lepších environmentálnych výkonových parametrov v prípade samostatnej 

dodávky tepla, vrátane dodržiavania  regulačným úradom alebo benchmarkom určených cenových stropov.

Navrhované doplnenie tohto opatrenia umožní zachovanie otvoreného trhu a efektivita s 

ochranou životného prostredia sa konečne stanú prirodzenou súčasťou trhu s teplom.
Z Zapracovaná Akceptácia sa týka vety začínajúcej slovami "Zákonné opatrenie musí byť..."

367
Zdenko Miko - odborná 

verejnosť
917

Zásadne zjednodušiť proces určovania cien tepla, napríklad formou zavedenia  maximálnej benchmarkovej ceny 

tepla, ktorú prevádzkovatelia kotolní, resp. dodávatelia tepla koncovým odberateľom nebudú môcť prekročiť.
zjednodušený a zrozumiteľný proces určovania cien tepla je zaiste žiaduca záležitosť

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom 

dopracovania finálneho znenia
Z Nezapracovaná

Nie je zrejmé, aký je návrh na úpravu daného ustanovenia. Konkrétne parametre určí 

príslušná vykonávacia vyhláška, ktorá bude predmetom štandardného pripomienkového 

konania, s možnosťou dodatočnej diskusie k danej téme.

368 MH Teplárenský holding 923 nové doplnenie

Za riadok č. 923 navrhujeme doplniť nový odstavec:

"V záujme podpory budovania zariadení na vlastnú výrobu tepla z OZE na strane odberateľa a súčasne zachovania 

dodávok tepla zo systémov CZT umožniť uzavretie dohody medzi dodávateľom a odberateľom. Obsahom dohody 

budú najmä technické podmienky dodávky tepla a spôsob stanovenia ceny za dodávku záložného a špičkového 

tepla z CZT."

Rozhodnutie odberateľa tepla o výstavbe vlastného zdroja tepla na báze OZE je 

dostatočným trhovým prvkom na to, aby súčasná dodávka tepla z CZT pre pokrytie 

špičkovej potreby tepla a pre záložnú dodávku tepla v prípade výpadku zdroja OZE bola 

ponechaná na dohodu a teda nebola predmetom regulácie.

Z Zapracovaná

Doplnenie v znení:

"V záujme podpory budovania zariadení na vlastnú výrobu tepla z OZE na strane 

odberateľa a súčasne zachovania dodávok tepla zo systémov CZT umožniť uzavretie 

dohody medzi dodávateľom a odberateľom. Náležitosti takejto dohody určí úrad 

všeobecne záväzným rozhodnutím."

Nezapracovaná
Rošírenie zvýšeného zisku na VÚKVET vo všeobecnosti by znamenalo podporu tepla aj z 

uhlia a plynu.

Čiastočne zapracovaná
V riadku  887 vypustiť spojenie "vhodnou regulačnou schémou riešiť..." a nahradiť  "V 

súlade s balíkom Fit for 55 iniciovať riešenie otázky znevýhodnenia..." . 

Mnohé spoločnosti  nemajú vlastný majetok a sú súčasťou reťazenia. Treba zachovať 

súčasný spôsob tvorby zisku, pričom snahou úradu je pozerať sa na ziskovosť sústavy 

CZT ako takej (a následne práva a povinnosti spoločností reťazených pri výrobe, rozvode 

a dodávke tepla ponechať najmä na ich komerčnej dohode). Miera majetku pri stanovení 

zisku sa určí vo vyhláške.

Samovýroba a samospotreba tepla nie sú predmetom regulácie v tepelnej energetike. 












