
p.č. Pripomienkovateľ

Číslo riadku, v 

ktorom začína 

pripomienkovaná 

 pasáž

Pripomienkovaná veta / pripomienkovaný text v pôvodnom dokumente Pripomienka zo strany pripomienkovateľa / Otázka Odôvodnenie pripomienky

Typ závažnosti 

pripomienky

[Zásadná, 

Obyčajná]

ÚRSO: Spôsob zapracovania 

pripomienky

[Zapracovaná, Nezapracovaná,

Vysvetlená]

ÚRSO: Odôvodnenie spôsobu zapracovania

256
Ing. Milan Herceg - 

odborná verejnosť
627

Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie ostávajú v porovnaní s 

predošlým regulačným obdobím v princípoch nezmenené, dôraz sa bude klásť 

na optimalizáciu vstupných parametrov. Predpokladá sa tak neutrálny, 

resp.mierne pozitívny vplyv.

Zásadná zmena nastáva v metodike regulácie a stanovovaní regulovaných poplatkov ako je známe 

nastáva od 

1.1.22 Rozhodnutím ÚRSO ÚRSO 0068/2022/P v oblasti výrazného rastu poplatkov za plyn na 

prevádzkové účely (GEON) na vstupných bodoch do prepravnej siete vo výške 1,7 % z 

prepravovaného objemu plynu na 0,085 %.

Nakoľko aj uvedené zmeny v regulácii pri preprave plynu na rok 2022 sú súčasťou regulácie v predĺženom 5. 

regulačnom období a významne sa dodtýkajú odberateľov, nie je z návrhu jasné či v regulácii v 6. regulačnom období 

sa uvažuje aj so zmenami v roku 2022 alebo nie. Dôvodom je skutočnosť, že uvedenou zmenou regulač- pri preprave 

plynu z porovnávacej metodiky na princíp tzv. poštovnej známky, výraznej zmene poplatkov za plyn na pohon 

kompresorov, dochádz v zásadnej zmene metodiky regulácie s dopadom na koncového odberateľa (takéto zmeny nie sú 

predmetol legislatívy EÚ).

Toky plynu do Európy doznajú výrazných zmien a takto postavený poplatok neodráža reálnosť a opodstatnenosť  tejto 

regulovanej položky už ani v roku 2022.

Z Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné uvádzať podrobnosti k 

určeniu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, 

podrobnosti a špecifikácia jednotlivých zložiek ceny bude určená 

v príslušnej cenovej vyhláške a vsúlade s textom v riadkoch 714 

až 720.

257 eustream, a.s. 627 posledný riadok v tabuľke 

Navrhujeme vypustiť nasledovnú časť "V prípade, ak sa vytvorí nezávislý operátor trhu s plynom 

(podmienené pozitívnym záverom analýzy CBA), je možné taktiež očakávať pozitívny vplyv z 

hľadiska zvýšenia transparentnosti trhu ako aj z hľadiska cenotvorby tovarov a služieb v 

plynárenstve."

navrhované znenie predikuje výsledok analýzy, resp. definuje požadovaný výsledok analýzy Z Nezapracovaná

Vznik nezávislého operátora thu s plynom musí byť ustanovený v 

primárnej legislatíve. Text je skoncipovaný na prípad vzniku 

nezávislého operátora thu s plynom. RP reflektuje aj na takúto 

možnosť.

258 SPP - distribúcia, a.s. 627
K časti "Rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie": 

"Rozsah cenovej regulácie určí podrobne zákon o regulácii."

Uvedenú vetu navrhujemem doplniť nasledovne: "Rozsah cenovej regulácie určí podrobne zákon o 

regulácii, pričom v súlade s princípom ústavnosti a zákonnosti upraví podrobnosti akým je napríklad 

hodnota parametru WACC  všeobecne záväzný právny predpis."

Je potrebné dôsledne trvať na tom, aby bola v procese cenovej regulácie vylúčená svojvôľa a docielená transparentnosť 

jej procesu. Preto v súlade s čl. 123 Ústavy SR je v budúcnosti potrebné vylúčiť akékoľvek splnomocňujúce 

ustanovenia vo vyhláškach, ktoré by Úradu umožňovali svojvoľne meniť niektoré z parametrov výpočtu na svojej 

webovej stránke. Takýto postup neumožňuje regulovaných subjektom efektívne uplatňovať svoje práva vo vzťahu k 

správnosti stanovenia týchto parametrov výpočtu, akým je napríklad WACC. 

Z Čiastočne zapracovaná
Pripomienka vysporiadaná obdobie ako v kapitole o 

elektroenergetike - viď vysporiadanie pripomienky č. 199.

259 SPP - distribúcia, a.s. 627
K časti "Zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a 

spôsobu vykonávania cenovej regulácie"

Navrhujeme vypustiť nasledovnú časť "V prípade, ak sa vytvorí nezávislý operátor trhu s plynom 

(podmienené pozitívnym záverom analýzy CBA), je možné taktiež očakávať pozitívny vplyv z 

hľadiska zvýšenia transparentnosti trhu ako aj z hľadiska cenotvorby tovarov a služieb v 

plynárenstve."

Odmietame konštatovanie, že iba vytvorenie nezávislého operátora trhu zvýši transparentnosť trhu a cenotvorby. 

Doteraz nebolo žiadnym kontrolným orgánom konštatované porušovanie transparentnosti Slovenského plynárenského 

dispečingu v akýchkoľvek záležitostiach. Žiadne nedostatky neboli nikdy na pôde Úradu ani MH SR riešené. Ak má 

Úrad potrebu zvýšiť informovanosť trhu v akejkoľvek oblasti, vie zaviesť informačnú povinnosť súčasného operátora 

trhu – Slovenského plynárenského dispečingu (SPD) bez toho, aby musel vytvárať nový štátny IT systém a nových 

štátnych zamestnancov či už platených z daní alebo z nových poplatkov, ktoré zaťažia odberateľov plynu. Akýkoľvek 

nový operátor bude i tak musieť preberať väčšinu údajov od spoločnosti SPP – distribúcia, ktorá prevádzkuje SPD, čo 

si vyžiada ďalšie náklady za prenos a verifikáciu údajov.

Z Nezapracovaná

Vznik nezávislého operátora thu s plynom musí byť ustanovený v 

primárnej legislatíve. Text je skoncipovaný na prípad vzniku 

nezávislého operátora thu s plynom. RP reflektuje aj na takúto 

možnosť.

260 SPP - distribúcia, a.s. 627

K časti "Zhodnotenie potreby ďalšej regulácie": "Stimulačná regulácia bude 

potrebná s ohľadom na budúce predpokladané využívanie plynárenskej 

infraštruktúry pre prenos, distribúciu a skladovanie tzv. nových plynov (najmä 

biometán a vodík), a to buď formou primiešavania k zemnému plynu alebo 

samostatne v čistej forme."

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti nasledovne: "Stimulačná regulácia bude potrebná s 

ohľadom na podporu budúceho využívania plynárenskej infraštruktúry pre prenos, distribúciu a 

skladovanie nízkouhlíkových a obnoviteľných plynov (najmä biometán a vodík), a to buď formou 

primiešavania k zemnému plynu alebo samostatne v čistej forme."

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

explicitne poukazujú na ich nízkouhlíkový, resp. obnoviteľný charakter a tiež používať formulácie deklarujúce 

podporu týmto novým plynom.

Z Zapracovaná Pozn.: slovo "prenos" nahradené presnejším pojmom "preprava".

261
Republiková únia 

zamestnávateľov
627 posledný riadok v tabuľke 

Navrhujeme vypustiť nasledovnú časť "V prípade, ak sa vytvorí nezávislý operátor trhu s plynom 

(podmienené pozitívnym záverom analýzy CBA), je možné taktiež očakávať pozitívny vplyv z 

hľadiska zvýšenia transparentnosti trhu ako aj z hľadiska cenotvorby tovarov a služieb v 

plynárenstve."

navrhované znenie predikuje výsledok analýzy, resp. definuje požadovaný výsledok analýzy Z Nezapracovaná

Vznik nezávislého operátora thu s plynom musí byť ustanovený v 

primárnej legislatíve. Text je skoncipovaný na prípad vzniku 

nezávislého operátora thu s plynom. RP reflektuje aj na takúto 

možnosť.

262
Republiková únia 

zamestnávateľov
627

K časti "Rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie": 

"Rozsah cenovej regulácie určí podrobne zákon o regulácii."

Uvedenú vetu navrhujemem doplniť nasledovne: "Rozsah cenovej regulácie určí podrobne zákon o 

regulácii, pričom v súlade s princípom ústavnosti a zákonnosti upraví podrobnosti akým je napríklad 

hodnota parametru WACC  všeobecne záväzný právny predpis."

Je potrebné dôsledne trvať na tom, aby bola v procese cenovej regulácie vylúčená svojvôľa a docielená transparentnosť 

jej procesu. Preto v súlade s čl. 123 Ústavy SR je v budúcnosti potrebné vylúčiť akékoľvek splnomocňujúce 

ustanovenia vo vyhláškach, ktoré by Úradu umožňovali svojvoľne meniť niektoré z parametrov výpočtu na svojej 

webovej stránke. Takýto postup neumožňuje regulovaných subjektom efektívne uplatňovať svoje práva vo vzťahu k 

správnosti stanovenia týchto parametrov výpočtu, akým je napríklad WACC. 

Z Čiastočne zapracovaná
Pripomienka vysporiadaná obdobie ako v kapitole o 

elektroenergetike - viď vysporiadanie pripomienky č. 199.

263
Republiková únia 

zamestnávateľov
627

K časti "Zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a 

spôsobu vykonávania cenovej regulácie"

Navrhujeme vypustiť nasledovnú časť "V prípade, ak sa vytvorí nezávislý operátor trhu s plynom 

(podmienené pozitívnym záverom analýzy CBA), je možné taktiež očakávať pozitívny vplyv z 

hľadiska zvýšenia transparentnosti trhu ako aj z hľadiska cenotvorby tovarov a služieb v 

plynárenstve."

Odmietame konštatovanie, že iba vytvorenie nezávislého operátora trhu zvýši transparentnosť trhu a cenotvorby. 

Doteraz nebolo žiadnym kontrolným orgánom konštatované porušovanie transparentnosti Slovenského plynárenského 

dispečingu v akýchkoľvek záležitostiach. Žiadne nedostatky neboli nikdy na pôde Úradu ani MH SR riešené. Ak má 

Úrad potrebu zvýšiť informovanosť trhu v akejkoľvek oblasti, vie zaviesť informačnú povinnosť súčasného operátora 

trhu – Slovenského plynárenského dispečingu (SPD) bez toho, aby musel vytvárať nový štátny IT systém a nových 

štátnych zamestnancov či už platených z daní alebo z nových poplatkov, ktoré zaťažia odberateľov plynu. Akýkoľvek 

nový operátor bude i tak musieť preberať väčšinu údajov od spoločnosti SPP – distribúcia, ktorá prevádzkuje SPD, čo 

si vyžiada ďalšie náklady za prenos a verifikáciu údajov.

Z Nezapracovaná

Vznik nezávislého operátora thu s plynom musí byť ustanovený v 

primárnej legislatíve. Text je skoncipovaný na prípad vzniku 

nezávislého operátora thu s plynom. RP reflektuje aj na takúto 

možnosť.

264
Republiková únia 

zamestnávateľov
627

K časti "Zhodnotenie potreby ďalšej regulácie": "Stimulačná regulácia bude 

potrebná s ohľadom na budúce predpokladané využívanie plynárenskej 

infraštruktúry pre prenos, distribúciu a skladovanie tzv. nových plynov (najmä 

biometán a vodík), a to buď formou primiešavania k zemnému plynu alebo 

samostatne v čistej forme."

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti nasledovne: "Stimulačná regulácia bude potrebná s 

ohľadom na podporu budúceho využívania plynárenskej infraštruktúry pre prenos, distribúciu a 

skladovanie nízkouhlíkových a obnoviteľných plynov (najmä biometán a vodík), a to buď formou 

primiešavania k zemnému plynu alebo samostatne v čistej forme."

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

explicitne poukazujú na ich nízkouhlíkový, resp. obnoviteľný charakter a tiež používať formulácie deklarujúce 

podporu týmto novým plynom.

Z Zapracovaná Viď vysporiadanie pripomienky č. 260.

265 Klub 500 627 Tabuľka na str. 27

Žiadame doplniť vetu do tabuľky: "Úrad určí jednoznačný mechanizmus a pravidlá pre stanovenie 

vstupných a výstupných bodov z prepravnej siete zemného plynu tak, aby korešpondovali s reálnymi 

tokmi plynu prepravnou sieťou a aby nedochádzalo k svojvoľnému stanovovaniu vstupno / 

výstupných bodov."

Z Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné uvádzať podrobnosti k 

určeniu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, 

podrobnosti a špecifikácia jednotlivých zložiek ceny bude určená 

v príslušnej cenovej vyhláške

266
Ing. Milan Herceg - 

odborná verejnosť
629 strategické ciele

Doporučujem vložiť nový bod na stanovenie termínu plynárenského roka v súlade s plynárenským 

rokom používaním v EÚ.

Základený plynárenský rok v podmienkach SR je daný rokom kalendárnym. Plynárenský rok v krajinách EÚ je daný 

obdobím 1.10. do 30.9. Uvedená zmena môže pozítívne ovplyniť trh s plynom v podmienkach SR.
O Nezapracovaná

Úrad nemôže zaviesť "plynárenský rok", bola by potrebná úprava 

v primárnej legislative, kde veľa procesov v plynárenstve je 

vztiahnutá k plynárenskému roku

267 eustream, a.s. 637

Vypracovať analýzu výnosov a nákladov vytvorenia nezávislého operátoru 

trhu s plynom na Slovensku. Tento zámer preskúmať aj v kontexte možnosti 

vytvorenia jednej spoločnej obchodnej zóny na Slovensku (spojenie obchodnej 

zóny na úrovni prepravy plynu s obchodnou zónou na úrovni distribúcie plynu). 

Navrhujeme vynechať. 

Obchodná zóna na úrovni distribúcie neexistuje. Pokiaľ je zámerom zlúčenie vyvažovacích zón prepravy a 

distribúcie, vzhľadom na výrazne prevládajúci tranzitný charakter prepravnej siete je žiadúce, aby vyvažovacie 

zóny ostali oddelené. Týmto spôsobom sa zabezpečí, aby prenos nákladov na vyvažovanie prepravnej siete bol 

prenesený predovšetkým na užívateľov siete, ktorí plyn tranzitujú cez územie SR a nie na koncových spotrebiteľov 

na Slovensku.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať, ide len o pripravovanú analýzu tejto 

možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na celé regulačné 

obdobie bez potreby bližšej špecifikácie uvažovaného rámca aby 

úrad mal možnosť tento rámec flexibilne využiť.

268 SPP - distribúcia, a.s. 637

Vypracovať analýzu výnosov a nákladov vytvorenia nezávislého operátora trhu 

s plynom na Slovensku. Tento zámer preskúmať aj v kontexte možnosti 

vytvorenia jednej spoločnej obchodnej zóny na Slovensku (spojenie obchodnej 

zóny na úrovni prepravy plynu s obchodnou zónou na úrovni distribúcie plynu).

Navrhujeme opraviť predmetnú časť nasledovne: "Vypracovať analýzu výnosov a nákladov v 

kontexte možnosti vytvorenia jednej spoločnej obchodnej zóny na Slovensku (spojenie obchodnej 

zóny na úrovni prepravy plynu s obchodnou zónou na úrovni distribúcie plynu)."

V pripomienkovanom ustanovení sú zjavne spojené dva nesúvisiace body. Operátor trhu s plynom je pojem, ktorý sa 

používa na subjekt, ktorý harmonizuje výmenu údajov s dodávateľmi plynu a prevádzkovateľmi distribučných sietí a 

zabezpečuje obchodné vyvažovanie siete. Na Slovensku tieto činnosti zabezpečuje SPP - distribúcia, a.s., a teda je 

nesprávne hovoriť o vytvorení operátora.  V druhej časti sa hovorí o spojení distribučnej a prepravnej zóny, čo nesúvisí 

s činnosťami, ktoré zabezpečuje operátor trhu, pretože ide o zmenu nastavenia trhu s plynom na Slovensku. Preto 

navrhujeme opravu ustanovenia v navrhovanom znení. 

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať, ide len o pripravovanú analýzu tejto 

možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na celé regulačné 

obdobie bez potreby bližšej špecifikácie uvažovaného rámca aby 

úrad mal možnosť tento rámec flexibilne využiť.

269
Republiková únia 

zamestnávateľov
637

Vypracovať analýzu výnosov a nákladov vytvorenia nezávislého operátora trhu 

s plynom na Slovensku. Tento zámer preskúmať aj v kontexte možnosti 

vytvorenia jednej spoločnej obchodnej zóny na Slovensku (spojenie obchodnej 

zóny na úrovni prepravy plynu s obchodnou zónou na úrovni distribúcie plynu).

Navrhujeme opraviť predmetnú časť nasledovne: "Vypracovať analýzu výnosov a nákladov v 

kontexte možnosti vytvorenia jednej spoločnej obchodnej zóny na Slovensku (spojenie obchodnej 

zóny na úrovni prepravy plynu s obchodnou zónou na úrovni distribúcie plynu)."

V pripomienkovanom ustanovení sú zjavne spojené dva nesúvisiace body. Operátor trhu s plynom je pojem, ktorý sa 

používa na subjekt, ktorý harmonizuje výmenu údajov s dodávateľmi plynu a prevádzkovateľmi distribučných sietí a 

zabezpečuje obchodné vyvažovanie siete. Na Slovensku tieto činnosti zabezpečuje Republiková únia zamestnávateľov, 

a teda je nesprávne hovoriť o vytvorení operátora.  V druhej časti sa hovorí o spojení distribučnej a prepravnej zóny, čo 

nesúvisí s činnosťami, ktoré zabezpečuje operátor trhu, pretože ide o zmenu nastavenia trhu s plynom na Slovensku. 

Preto navrhujeme opravu ustanovenia v navrhovanom znení. 

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať, ide len o pripravovanú analýzu tejto 

možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na celé regulačné 

obdobie bez potreby bližšej špecifikácie uvažovaného rámca aby 

úrad mal možnosť tento rámec flexibilne využiť.

270 eustream, a.s. 641

V spolupráci s účastníkmi trhu s plynom prehodnotiť doposiaľ aplikovaný 

mechanizmus platieb za odchýlky v plynárenstve tak, aby sa zvýšila celková 

miera transparentnosti vyvažovania plynárenskej siete a aby výška platieb za 

odchýlku reflektovala skutočne vyvolané náklady na strane prevádzkovateľov 

infraštruktúry a taktiež aby reflektovala trhovú hodnotu komodity (v tomto 

kontexte je vhodné inšpirovať sa systémom vyhodnocovania a zúčtovania 

odchýlky na trhu s elektrinou). 

Vypustiť alebo v texte odlíšiť systém stanovenia odchýlok pre prepravnú a distribučnú sieť. Pravidlá 

pre vyvažovanie prepravnej siete sú stanovené v nadnárodnej legislatíve

Mechanizmus pre stanovenie platieb za odchýlky na úrovni prepravnej siete podlieha pravidlám Nariadenie 

komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach 

(„Nariadenie o vyvažovaní“) V prípade úpravy pravidiel pre platby za odchýlky je potrebné zachovať súlad 

s Nariadením o vyvažovaní.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať text, ide len o pripravované prehodnotenie 

tejto možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na celé 

regulačné obdobie bez potreby bližšej špecifikácie uvažovaného 

rámca aby úrad mal možnosť tento rámec flexibilne využiť. Pri 

prehodnotení bude úrad prihliadať na existenciu Nariadenia 

komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového 

predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach



271 SPP - distribúcia, a.s. 641

V spolupráci s účastníkmi trhu s plynom prehodnotiť doposiaľ aplikovaný 

mechanizmus platieb za odchýlky v plynárenstve tak, aby sa zvýšila celková 

miera transparentnosti vyvažovania plynárenskej siete a aby výška platieb za 

odchýlku reflektovala skutočne vyvolané náklady na strane prevádzkovateľov 

infraštruktúry a taktiež aby reflektovala trhovú hodnotu komodity (v tomto 

kontexte je vhodné inšpirovať sa systémom vyhodnocovania a zúčtovania 

odchýlky na trhu s elektrinou).

Navrhujeme upraviť predmetnú časť v zmysle odôvodnenia.

Systém vyvažovania nemá zahŕňať iba náklady spojené so samotným vyvažovaním, ale má zahŕňať aj mechanizmus, 

ktorý zamedzí špekulatívnemu správaniu sa účastníkov trhu a zneužívaniu mechanizmu vyvažovania pre komerčné 

benefity obchodníkov. Takéto incidenty boli v minulosti Úradu opakovane ukazované. Zároveň, súčasný systém 

preukázal, že v čase krízy je vyvažovanie nastavené výrazne v neprospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.. 

Požadujeme preto doplniť odsek aj o implementáciu mechanizmov proti špekulatívnemu správaniu sa obchodníkov, či 

mechanizmus v čase krízy/nedostatku plynu/vysokých cien a pod.

Z Nezapracovaná

Nie je potrebné preformulovať text, ide len o pripravované 

prehodnotenie tejto možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi 

na celé regulačné obdobie bez potreby bližšej špecifikácie 

uvažovaného rámca aby úrad mal možnosť tento rámec flexibilne 

využiť. Pri prehodnotení bude úrad prihliadať aj na opatrenia k 

zabráneniu špekulatívnemu správaniu sa účastníkov trhu s plynom. 

Pri prehodnotení bude zaangažovaný aj prevádzkovateľ 

distribučnej siete.
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Republiková únia 

zamestnávateľov
641

V spolupráci s účastníkmi trhu s plynom prehodnotiť doposiaľ aplikovaný 

mechanizmus platieb za odchýlky v plynárenstve tak, aby sa zvýšila celková 

miera transparentnosti vyvažovania plynárenskej siete a aby výška platieb za 

odchýlku reflektovala skutočne vyvolané náklady na strane prevádzkovateľov 

infraštruktúry a taktiež aby reflektovala trhovú hodnotu komodity (v tomto 

kontexte je vhodné inšpirovať sa systémom vyhodnocovania a zúčtovania 

odchýlky na trhu s elektrinou). 

Vypustiť alebo v texte odlíšiť systém stanovenia odchýlok pre prepravnú a distribučnú sieť. Pravidlá 

pre vyvažovanie prepravnej siete sú stanovené v nadnárodnej legislatíve

Mechanizmus pre stanovenie platieb za odchýlky na úrovni prepravnej siete podlieha pravidlám Nariadenie komisie č. 

312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach („Nariadenie 

o vyvažovaní“) V prípade úpravy pravidiel pre platby za odchýlky je potrebné zachovať súlad s Nariadením 

o vyvažovaní.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať text, ide len o pripravované prehodnotenie 

tejto možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na celé 

regulačné obdobie bez potreby bližšej špecifikácie uvažovaného 

rámca aby úrad mal možnosť tento rámec flexibilne využiť. Pri 

prehodnotení bude úrad prihliadať na existenciu Nariadenia 

komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového 

predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach
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Republiková únia 

zamestnávateľov
641

V spolupráci s účastníkmi trhu s plynom prehodnotiť doposiaľ aplikovaný 

mechanizmus platieb za odchýlky v plynárenstve tak, aby sa zvýšila celková 

miera transparentnosti vyvažovania plynárenskej siete a aby výška platieb za 

odchýlku reflektovala skutočne vyvolané náklady na strane prevádzkovateľov 

infraštruktúry a taktiež aby reflektovala trhovú hodnotu komodity (v tomto 

kontexte je vhodné inšpirovať sa systémom vyhodnocovania a zúčtovania 

odchýlky na trhu s elektrinou).

Navrhujeme upraviť predmetnú časť v zmysle odôvodnenia.

Systém vyvažovania nemá zahŕňať iba náklady spojené so samotným vyvažovaním, ale má zahŕňať aj mechanizmus, 

ktorý zamedzí špekulatívnemu správaniu sa účastníkov trhu a zneužívaniu mechanizmu vyvažovania pre komerčné 

benefity obchodníkov. Takéto incidenty boli v minulosti Úradu opakovane ukazované. Zároveň, súčasný systém 

preukázal, že v čase krízy je vyvažovanie nastavené výrazne v neprospech spoločnosti Republiková únia 

zamestnávateľov. Požadujeme preto doplniť odsek aj o implementáciu mechanizmov proti špekulatívnemu správaniu sa 

obchodníkov, či mechanizmus v čase krízy/nedostatku plynu/vysokých cien a pod.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať text, ide len o pripravované prehodnotenie 

tejto možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na celé 

regulačné obdobie bez potreby bližšej špecifikácie uvažovaného 

rámca aby úrad mal možnosť tento rámec flexibilne využiť. Pri 

prehodnotení bude úrad prihliadať na existenciu Nariadenia 

komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového 

predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach

274 MH Teplárenský holding 647 nové doplnenie

Za riadok č. 647 navrhujeme doplniť nový odstavec: 

"V spolupráci s účastníkmi trhu zvážiť doplnenie mechanizmov poskytujúcich výhodu účastníkom 

trhu, ktorí môžu svojou činnosťou pozitívnym spôsobom ovplyvňovať vyvažovanie siete, resp. 

vyrovnávanie odchýlok iných účastníkov trhu." 

Príslušné mechanizmy by vytvorili podmienky pre aktívnu účasť predovšetkým odberateľov pri vyvažovaní siete, resp. 

vyrovnávaní odchýlok iných subjektov.
Z Zapracovaná

Doplnenie: "V spolupráci s účastníkmi trhu zvážiť vytvorenie 

mechanizmov motivujúcich účastníkov trhu svojou činnosťou 

pozitívne ovplyvňovať vyvažovanie siete, resp. vyrovnávanie 

odchýlok iných účastníkov trhu."

275 eustream, a.s. 648

Vypracovať analýzu predpokladov pre vytvorenie platformy na prevádzku 

organizovaného obchodného miesta pre obchodovanie s plynom (v tomto 

kontexte je vhodné inšpirovať sa činnosťou organizátora krátkodobého trhu s 

elektrinou na Slovensku, prípadne iniciovať doplnenie predmetu činnosti 

OKTE,a.s. o aktivity na trhu s plynom) a pre organizovanie sekundárneho trhu.

vypustiť "prípadne iniciovať doplnenie predmetu činnosti OKTE, a.s. o aktivity na trhu s plynom", 

do textu zakomponovať participáciu prevádzkovateľa prepravnej siete na príprave analýzy

Vytvorenie organizovaného obchodného miesta pre obchodovanie s plynom považujeme za dôležitý krok 

podporujúci rozvoj trhu s plynom na Slovensku. Domnievame sa, že doplnenie predmetu činnosti OKTE o aktivity 

s plynom môže predstavovať neopodstatnene  zvýšené náklady, keďže krátkodobý trh s elektrinou organizovaný 

OKTE prebieha na odlišných princípoch ako kontinuálne obchodovanie s plynom na európskych burzách. Je 

potrebné zvážiť využitie etablovaných hráčov na trhu, ktorí prevádzkujú organizované obchodné miesta 

predovšetkým pre obchodovanie s plynom s medzinárodným záberom.

Z Zapracovaná

276
Republiková únia 

zamestnávateľov
648

Vypracovať analýzu predpokladov pre vytvorenie platformy na prevádzku 

organizovaného obchodného miesta pre obchodovanie s plynom (v tomto 

kontexte je vhodné inšpirovať sa činnosťou organizátora krátkodobého trhu s 

elektrinou na Slovensku, prípadne iniciovať doplnenie predmetu činnosti 

OKTE,a.s. o aktivity na trhu s plynom) a pre organizovanie sekundárneho trhu.

vypustiť "prípadne iniciovať doplnenie predmetu činnosti OKTE, a.s. o aktivity na trhu s plynom", 

do textu zakomponovať participáciu prevádzkovateľa prepravnej siete na príprave analýzy

Vytvorenie organizovaného obchodného miesta pre obchodovanie s plynom považujeme za dôležitý krok podporujúci 

rozvoj trhu s plynom na Slovensku. Domnievame sa, že doplnenie predmetu činnosti OKTE o aktivity s plynom môže 

predstavovať neopodstatnene  zvýšené náklady, keďže krátkodobý trh s elektrinou organizovaný OKTE prebieha na 

odlišných princípoch ako kontinuálne obchodovanie s plynom na európskych burzách. Je potrebné zvážiť využitie 

etablovaných hráčov na trhu, ktorí prevádzkujú organizované obchodné miesta predovšetkým pre obchodovanie s 

plynom s medzinárodným záberom.

Z Zapracovaná

277 OKTE, a.s. 648 - 652

Vypracovať analýzu predpokladov pre vytvorenie platformy na prevádzku 

organizovaného obchodného miesta pre obchodovanie s plynom (v tomto

kontexte je vhodné inšpirovať sa činnosťou organizátora krátkodobého trhu s 

elektrinou na Slovensku, prípadne iniciovať doplnenie predmetu činnosti 

OKTE, a.s. o aktivity na trhu s plynom) a pre organizovanie sekundárneho trhu.

Komentár
Dlhodobou ambíciou spoločnosti OKTE je rozšírenie produktového portfólia a v tejto súvislosti podporujeme iniciatívu 

vytvorenia platformy na prevádzku organizovaného obchodného miesta pre obchodovanie s plynom.
Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može byť zmysluplne zapracovaná do 

RP. Úrad bude akceptovať znenie primárnej legislatívy v 

súvislosti so vznikom nezávislého operátora trhu s plynom.

278 SPP - distribúcia, a.s. 662

Zaviesť benchmarkingový prístup pre vybrané ekonomické parametre 

(porovnanie s okolitými krajinami, či priemerom EÚ). Účelom je zvýšenie 

transparentnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti na spoločnom trhu EÚ, ako 

aj zmenšenie rozdielov v cenách za prístup do distribučnej siete a distribúciu 

plynu v porovnaní s podobnými trhmi.

Požadujeme vypustenie benchmarkingového prístupu pri distribúcii zemného plynu.

Požadujeme vypustiť benchmarkovanie distribúcie zemného plynu. V minulosti boli tieto pokusy neúspešne uzatvorené 

z nasledujúcich dôvodov:

- Ani samotné krajiny, ktoré majú viac distribútorov zemného plynu nebenchmarkujú tieto siete z hľadiska 

nákladovosti, nakoľko vek plynovodov a geografický terén je hlavný determinant nákladovosti – PDS v Tyrolsku má 

úplne iné náklady a ceny ako PDS vo Viedni, Nemecko má 700 distribučných spoločností, pričom každá má inú 

nákladovú štruktúru a ceny a pod.

- SPP – distribúcia, a.s. ("SPP-D") je topograficky úplne iná ako väčšina plynárenských spoločností v Európe. Na 

Slovensku je takmer 100 % odberných miest pripojených na SPP-D, v zahraničí je priemysel pripojený na tranzit. Na 

Slovensku úlohu tohto menšieho tranzitu a spojené náklady s tým nesie SPP-D a medzinárodný tranzit pod 

spoločnosťou eustream, a.s. je kapacitne výrazne nad tranzity iných krajín, preto sa priemysel pripája na menší 

vysokotlakový systém v SPP-D.

- SPP-D prevádzkuje operátora trhu a drží bezpečnosť dodávok pre domácnosti, čo je väčšinou mimo povinností a 

nákladov ostatných distribučných spoločností v Európe.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať tento prístup, ide len o pripravované 

zavedenie tejto možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na 

celé regulačné obdobie bez potreby bližšej špecifikácie 

uvažovaného rámca aby úrad mal možnosť tento rámec flexibilne 

využiť. Pri zavedení bude úrad prihliadať na vybrané ekonomické 

parametre , ktoré sú porovnateľné.
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Republiková únia 

zamestnávateľov
662

Zaviesť benchmarkingový prístup pre vybrané ekonomické parametre 

(porovnanie s okolitými krajinami, či priemerom EÚ). Účelom je zvýšenie 

transparentnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti na spoločnom trhu EÚ, ako 

aj zmenšenie rozdielov v cenách za prístup do distribučnej siete a distribúciu 

plynu v porovnaní s podobnými trhmi.

Požadujeme vypustenie benchmarkingového prístupu pri distribúcii zemného plynu.

Požadujeme vypustiť benchmarkovanie distribúcie zemného plynu. V minulosti boli tieto pokusy neúspešne uzatvorené 

z nasledujúcich dôvodov:

- Ani samotné krajiny, ktoré majú viac distribútorov zemného plynu nebenchmarkujú tieto siete z hľadiska 

nákladovosti, nakoľko vek plynovodov a geografický terén je hlavný determinant nákladovosti – PDS v Tyrolsku má 

úplne iné náklady a ceny ako PDS vo Viedni, Nemecko má 700 distribučných spoločností, pričom každá má inú 

nákladovú štruktúru a ceny a pod.

- SPP – distribúcia, a.s. ("SPP-D") je topograficky úplne iná ako väčšina plynárenských spoločností v Európe. Na 

Slovensku je takmer 100 % odberných miest pripojených na SPP-D, v zahraničí je priemysel pripojený na tranzit. Na 

Slovensku úlohu tohto menšieho tranzitu a spojené náklady s tým nesie SPP-D a medzinárodný tranzit pod 

spoločnosťou eustream, a.s. je kapacitne výrazne nad tranzity iných krajín, preto sa priemysel pripája na menší 

vysokotlakový systém v SPP-D.

- SPP-D prevádzkuje operátora trhu a drží bezpečnosť dodávok pre domácnosti, čo je väčšinou mimo povinností a 

nákladov ostatných distribučných spoločností v Európe.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať tento prístup, ide len o pripravované 

zavedenie tejto možnosti.RP je strategický dokument s cieľmi na 

celé regulačné obdobie bez potreby bližšej špecifikácie 

uvažovaného rámca aby úrad mal možnosť tento rámec flexibilne 

využiť. Pri zavedení bude úrad prihliadať na vybrané ekonomické 

parametre , ktoré sú porovnateľné.

280 MH Teplárenský holding 668 slovné spojenie "tzv. nové plynu" nahradiť slovným spojením "tzv. nové plyny" oprava gramatickej chyby O Zapracovaná

281
Slovenský plynárenský 

priemysel (SPP)
672

Podporovať prepojenie plynárenskej infraštruktúry 672 so sektorom dopravy 

(podporovať využívanie zemného plynu v doprave formou CNG a LNG).
Na konci bodu požadujeme doplniť „bio-CNG a bio-LNG“.

Bio-CNG a bio-LNG predstavujú spôsob, ako môže byť prostredníctvom plynárenstva dekarbonizovaný sektor 

dopravy. Pri niektorých typoch dopravy, ako je diaľková nákladná doprava predstavujú zároveň aj nákladovo-

efektívnu alternatívu k elektromobilite.

Z Čiastočne zapracovaná

282 SPP - distribúcia, a.s. 672
"Podporovať prepojenie plynárenskej infraštruktúry so sektorom dopravy 

(podporovať využívanie zemného plynu v doprave formou CNG a LNG)."

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti tak, že na jej konci bude doplnená nasledovne: 

"Podporovať prepojenie plynárenskej infraštruktúry so sektorom dopravy (podporovať využívanie 

zemného plynu v doprave formou CNG a LNG, ako aj nízkouhlíkové a obnoviteľné plyny, 

predovšetkým vo forme bioCNG, bioLNG a vodíka)."

S cieľom podporiť zníženie emisií skleníkových plynov v doprave, je nevyhnutné zdôrazniť aj významnú rolu 

nízkouhlíkových a obnoviteľných plynov.
Z Zapracovaná

283 ZDE 672
Podporovať prepojenie plynárenskej infraštruktúry 672 so sektorom dopravy 

(podporovať využívanie zemného plynu v doprave formou CNG a LNG).

Na konci bodu požadujeme doplniť „bio-CNG a bio-LNG“. Bio-CNG a bio-LNG predstavujú spôsob, ako môže byť prostredníctvom plynárenstva dekarbonizovaný sektor 

dopravy. Pri niektorých typoch dopravy, ako je diaľková nákladná doprava predstavujú zároveň aj nákladovo-

efektívnu alternatívu k elektromobilite.

O Čiastočne zapracovaná

284
Republiková únia 

zamestnávateľov
672

Podporovať prepojenie plynárenskej infraštruktúry 672 so sektorom dopravy 

(podporovať využívanie zemného plynu v doprave formou CNG a LNG).
Na konci bodu požadujeme doplniť „bio-CNG a bio-LNG“.

Bio-CNG a bio-LNG predstavujú spôsob, ako môže byť prostredníctvom plynárenstva dekarbonizovaný sektor 

dopravy. Pri niektorých typoch dopravy, ako je diaľková nákladná doprava predstavujú zároveň aj nákladovo-

efektívnu alternatívu k elektromobilite.

Z Čiastočne zapracovaná

285
Republiková únia 

zamestnávateľov
672

"Podporovať prepojenie plynárenskej infraštruktúry so sektorom dopravy 

(podporovať využívanie zemného plynu v doprave formou CNG a LNG)."

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti tak, že na jej konci bude doplnená nasledovne: 

"Podporovať prepojenie plynárenskej infraštruktúry so sektorom dopravy (podporovať využívanie 

zemného plynu v doprave formou CNG a LNG, ako aj nízkouhlíkové a obnoviteľné plyny, 

predovšetkým vo forme bioCNG, bioLNG a vodíka)."

S cieľom podporiť zníženie emisií skleníkových plynov v doprave, je nevyhnutné zdôrazniť aj významnú rolu 

nízkouhlíkových a obnoviteľných plynov.
Z Zapracovaná

Doplnenie: "...ako aj nízkouhlíkové a obnoviteľné plyny, 

predovšetkým vo forme bioCNG, bioLNG a vodíka)."



286 SPP - distribúcia, a.s. 676

Vykonať CBA analýzu prevádzkovateľa distribučnej plynárenskej siete a na 

jej základe stanoviť parametre cenovej regulácie tak, aby sa hospodárske 

ukazovatele prevádzkovateľa regionálnej distribučnej plynárenskej siete na 

Slovensku, ktoré sa týkajú zisku, ziskovosti a návratnosti investícií, priblížili 

benchmarku rovnakých parametrov u prevádzkovateľov regionálnych 

distribučných sústav v elektrine. Pri tejto analýze zohľadniť podobnosti, ale aj 

špecifiká a rozdielnosti oboch komodít z hľadiska technického a obchodného 

prevádzkovania infraštruktúry.

Požadujeme vypustiť predmetnú časť.

Požadujeme vypustiť benchmarkovanie distribúcie zemného plynu. V minulosti boli tieto pokusy neúspešne uzatvorené 

z nasledujúcich dôvodov:

- Ani samotné krajiny, ktoré majú viac distribútorov zemného plynu nebenchmarkujú tieto siete z hľadiska 

nákladovosti, nakoľko vek plynovodov a geografický terén je hlavný determinant nákladovosti – PDS v Tyrolsku má 

úplne iné náklady a ceny ako PDS vo Viedni, Nemecko má 700 distribučných spoločností, pričom každá má inú 

nákladovú štruktúru a ceny a pod.

- SPP – distribúcia, a.s. ("SPP-D") je topograficky úplne iná ako väčšina plynárenských spoločností v Európe. Na 

Slovensku je takmer 100 % odberných miest pripojených na SPP-D, v zahraničí je priemysel pripojený na tranzit. Na 

Slovensku úlohu tohto menšieho tranzitu a spojené náklady s tým nesie SPP-D a medzinárodný tranzit pod 

spoločnosťou eustream, a.s. je kapacitne výrazne nad tranzity iných krajín, preto sa priemysel pripája na menší 

vysokotlakový systém v SPP-D.

- SPP-D prevádzkuje operátora trhu a drží bezpečnosť dodávok pre domácnosti, čo je väčšinou mimo povinností a 

nákladov ostatných distribučných spoločností v Európe.

Zároveň je potrebné zohľadniť fakt, že SPP-D má 100 % plynovodov pod zemou a EE PDS majú veľkú časť vedení 

nad zemou, čo prináša úplne iné náklady na opravu a údržbu. Z uvedeného dôvodu nie je pripominekovaná časť 

možná, požadujeme ju vypustiť.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať tento prístup, ide len o pripravované 

zavedenie tejto možnosti v forme analýzy.RP je strategický 

dokument s cieľmi na celé regulačné obdobie bez potreby bližšej 

špecifikácie uvažovaného rámca aby úrad mal možnosť tento 

rámec flexibilne využiť. Pri zavedení bude úrad prihliadať na 

vybrané ekonomické parametre , ktoré sú porovnateľné.

287
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Vykonať CBA analýzu prevádzkovateľa distribučnej plynárenskej siete a na 

jej základe stanoviť parametre cenovej regulácie tak, aby sa hospodárske 

ukazovatele prevádzkovateľa regionálnej distribučnej plynárenskej siete na 

Slovensku, ktoré sa týkajú zisku, ziskovosti a návratnosti investícií, priblížili 

benchmarku rovnakých parametrov u prevádzkovateľov regionálnych 

distribučných sústav v elektrine. Pri tejto analýze zohľadniť podobnosti, ale aj 

špecifiká a rozdielnosti oboch komodít z hľadiska technického a obchodného 

prevádzkovania infraštruktúry.

Požadujeme vypustiť predmetnú časť.

Požadujeme vypustiť benchmarkovanie distribúcie zemného plynu. V minulosti boli tieto pokusy neúspešne uzatvorené 

z nasledujúcich dôvodov:

- Ani samotné krajiny, ktoré majú viac distribútorov zemného plynu nebenchmarkujú tieto siete z hľadiska 

nákladovosti, nakoľko vek plynovodov a geografický terén je hlavný determinant nákladovosti – PDS v Tyrolsku má 

úplne iné náklady a ceny ako PDS vo Viedni, Nemecko má 700 distribučných spoločností, pričom každá má inú 

nákladovú štruktúru a ceny a pod.

- SPP – distribúcia, a.s. ("SPP-D") je topograficky úplne iná ako väčšina plynárenských spoločností v Európe. Na 

Slovensku je takmer 100 % odberných miest pripojených na SPP-D, v zahraničí je priemysel pripojený na tranzit. Na 

Slovensku úlohu tohto menšieho tranzitu a spojené náklady s tým nesie SPP-D a medzinárodný tranzit pod 

spoločnosťou eustream, a.s. je kapacitne výrazne nad tranzity iných krajín, preto sa priemysel pripája na menší 

vysokotlakový systém v SPP-D.

- SPP-D prevádzkuje operátora trhu a drží bezpečnosť dodávok pre domácnosti, čo je väčšinou mimo povinností a 

nákladov ostatných distribučných spoločností v Európe.

Zároveň je potrebné zohľadniť fakt, že SPP-D má 100 % plynovodov pod zemou a EE PDS majú veľkú časť vedení 

nad zemou, čo prináša úplne iné náklady na opravu a údržbu. Z uvedeného dôvodu nie je pripominekovaná časť 

možná, požadujeme ju vypustiť.

Z Nezapracovaná

Nie je vhodné vypúštať tento prístup, ide len o pripravované 

zavedenie tejto možnosti v forme analýzy.RP je strategický 

dokument s cieľmi na celé regulačné obdobie bez potreby bližšej 

špecifikácie uvažovaného rámca aby úrad mal možnosť tento 

rámec flexibilne využiť. Pri zavedení bude úrad prihliadať na 

vybrané ekonomické parametre , ktoré sú porovnateľné.

288 SPP - distribúcia, a.s. 692

Na základe aplikačnej praxe z predošlého regulačného obdobia, prehodnotiť a 

zásadne zjednodušiť štruktúru distribučných taríf v plynárenstve, vrátane 

eliminácie neprimeraných finančných sankcií spojených s prekročením 

obchodne dohodnutých parametrov služieb prevádzkovateľa plynárenskej 

distribučnej siete v príslušnej tarifnej skupine.

Navrhujeme preformulovať znenie v zmysle odôvodnenia a tak, aby bola vypustená časť týkajúca sa 

eliminácie neprimeraných finančných sankcií.

Použitá textácia v pripomienkovanom ustanovení naznačuje, že v súčasnosti dochádza k neprimeraným finančným 

sankciám, keďže tieto majú byť eliminované. Máme však za to, že k neprimeraným finančným sankciám spojeným s 

prekročením obchodne dohodnutých parametrov služieb PDS v príslušnej tarife nedochádza. Z uvedeného dôvodu 

navrhujeme, aby Úrad najprv preukázal, čo považuje za neprimerané finančné sankcie a zároveň požadujeme, aby 

upustil od takejto formulácie, a aby bola predmetná časť z návrhu regulačnej politiky vypustená. 

Z Čiastočne zapracovaná
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Na základe aplikačnej praxe z predošlého regulačného obdobia, prehodnotiť a 

zásadne zjednodušiť štruktúru distribučných taríf v plynárenstve, vrátane 

eliminácie neprimeraných finančných sankcií spojených s prekročením 

obchodne dohodnutých parametrov služieb prevádzkovateľa plynárenskej 

distribučnej siete v príslušnej tarifnej skupine.

Navrhujeme preformulovať znenie v zmysle odôvodnenia a tak, aby bola vypustená časť týkajúca sa 

eliminácie neprimeraných finančných sankcií.

Použitá textácia v pripomienkovanom ustanovení naznačuje, že v súčasnosti dochádza k neprimeraným finančným 

sankciám, keďže tieto majú byť eliminované. Máme však za to, že k neprimeraným finančným sankciám spojeným s 

prekročením obchodne dohodnutých parametrov služieb PDS v príslušnej tarife nedochádza. Z uvedeného dôvodu 

navrhujeme, aby Úrad najprv preukázal, čo považuje za neprimerané finančné sankcie a zároveň požadujeme, aby 

upustil od takejto formulácie, a aby bola predmetná časť z návrhu regulačnej politiky vypustená. 

Z Čiastočne zapracovaná

290 Klub 500 692

Na základe aplikačnej praxe z predošlého regulačného obdobia, prehodnotiť a 

zásadne zjednodušiť štruktúru distribučných taríf v plynárenstve, vrátane 

eliminácie neprimeraných finančných sankcií spojených s prekročením 

obchodne dohodnutých parametrov služieb prevádzkovateľa plynárenskej 

distribučnej siete v príslušnej tarifnej skupine.

Navrhujeme podobnú iniciatívu uplatniť aj v elektroenergetike. 

Rozvoj distribučných sústav je v mnohých prípadoch nedostatočný. Úradu distribučné spoločnosti nereportujú 

neakceptované požiadavky na zvýšenie dstribučnej kapacity. Na druhej strane prekračovanie odberov vedie k 

výrazným sankciám. Máme tri distribučné spoločnosti a máme tri rozdielne prístupy k sankčným pokutám. Potreba 

zjednotiť túto situáciu (zjednotením sankcií, ako aj zvýšenia informovanosti úradu) je opodstatnená požiadavka. 

Z Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može byť zmysluplne zapracovaná do 

tejto časti RP. Na zváženie zpracovania do kapitoly 3.

291 SPP - distribúcia, a.s. 722
"Pri jej určení sa budú brať do úvahy oprávnené náklady, primeraný zisk a 

tvorba prostriedkov na investície."

Požadujeme upraviť pripomienkovanú vetu nasledovne: "Pri jej určení sa budú brať do úvahy 

oprávnené náklady, primeraný zisk a odpisy zabezpečujúce návratnosť minulých investícií."

Úpravu predmetnej vety požadujeme z dôvodu, že cenová regulácia musí zohľadňovať návratnosť investícií, ktoré boli 

do siete vložené. SPP – distribúcia, a.s. investuje do nového regulačného majetku každoročne, a to najmä podľa 

potreby rekonštrukcií už vybudovanej siete, ktorá je vo veľmi dobrom technickom stave a nevyžaduje rozsiahle výšky 

investičných výdavkov, čo potvrdzuje výstavbová časová os siete, ako aj rozsiahly monitoring celej distribučnej siete. 

Momentálne sú rekonštruované siete budované okolo roku 1970, a teda by bolo plytvaním finančných prostriedkov, ak 

by sa rekonštruovala aj sieť, ktorá je v dobrom technickom stave.

Uplatnením princípu uvedeného v pripomienkovanej časti tak je prevádzkovateľ distribučnej siete v podstate 

sankcionovaný za nesúlad výstavbovej krivky siete, keďže výška odpisov, ktorá vstupuje do disponibilných zdrojov je 

vypočítavaná na rovnomernej báze a súvisí s minulosťou, no výška investičných výdavkov je určovaná aktuálnymi, 

resp. budúcimi potrebami distribučnej siete, tak aby bola zabezpečená spoľahlivá a nepretržitá prevádzka distribučnej 

siete.

Podľa názoru SPP – distribúcia, a.s.  je teda potrebné upraviť pripomienkovanú časť tak, aby reflektovala aj 

návratnosť tých investícií, ktoré boli do siete vložené v minulosti. Je nesprávne a nelogické, aby bolo určenie ceny 

nastavené tak, že nezohľadňuje návratnosť už realizovaných investícií, ale aby prevádzkovateľ distribučnej siete čo 

najviac investoval svoj primeraný zisk do siete, ktorá to momentálne v rozsiahlej miere nepotrebuje. Uvedené 

nastavenie je taktiež v rozpore s právom akcionára na pridanú hodnotu, resp. na primeraný zisk.

Z Čiastočne zapracovaná
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"Pri jej určení sa budú brať do úvahy oprávnené náklady, primeraný zisk a 

tvorba prostriedkov na investície."

Požadujeme upraviť pripomienkovanú vetu nasledovne: "Pri jej určení sa budú brať do úvahy 

oprávnené náklady, primeraný zisk a odpisy zabezpečujúce návratnosť minulých investícií."

Úpravu predmetnej vety požadujeme z dôvodu, že cenová regulácia musí zohľadňovať návratnosť investícií, ktoré boli 

do siete vložené. SPP – distribúcia, a.s. investuje do nového regulačného majetku každoročne, a to najmä podľa 

potreby rekonštrukcií už vybudovanej siete, ktorá je vo veľmi dobrom technickom stave a nevyžaduje rozsiahle výšky 

investičných výdavkov, čo potvrdzuje výstavbová časová os siete, ako aj rozsiahly monitoring celej distribučnej siete. 

Momentálne sú rekonštruované siete budované okolo roku 1970, a teda by bolo plytvaním finančných prostriedkov, ak 

by sa rekonštruovala aj sieť, ktorá je v dobrom technickom stave.

Uplatnením princípu uvedeného v pripomienkovanej časti tak je prevádzkovateľ distribučnej siete v podstate 

sankcionovaný za nesúlad výstavbovej krivky siete, keďže výška odpisov, ktorá vstupuje do disponibilných zdrojov je 

vypočítavaná na rovnomernej báze a súvisí s minulosťou, no výška investičných výdavkov je určovaná aktuálnymi, 

resp. budúcimi potrebami distribučnej siete, tak aby bola zabezpečená spoľahlivá a nepretržitá prevádzka distribučnej 

siete.

Podľa názoru SPP – distribúcia, a.s.  je teda potrebné upraviť pripomienkovanú časť tak, aby reflektovala aj 

návratnosť tých investícií, ktoré boli do siete vložené v minulosti. Je nesprávne a nelogické, aby bolo určenie ceny 

nastavené tak, že nezohľadňuje návratnosť už realizovaných investícií, ale aby prevádzkovateľ distribučnej siete čo 

najviac investoval svoj primeraný zisk do siete, ktorá to momentálne v rozsiahlej miere nepotrebuje. Uvedené 

nastavenie je taktiež v rozpore s právom akcionára na pridanú hodnotu, resp. na primeraný zisk.

Z Čiastočne zapracovaná

412 Regulačná rada Časť "Strategické ciele pre 6. regulačné obdobie", odrážka č. 6 Vyjasniť / preformulovať spojenie "reálna hodnota infraštruktúry".

Je potrebné vyjasniť, o akú hodnotu infraštruktúry sa jedná. Regulačná rada je názoru, že pre výkon cenovej regulácie 

sa má brať do úvahy obstarávacia hodnota navýšená o realizované investície (ak si regulovaný subjekt nechá účtovne 

preceniť hodnotu majetku, je to relevantná hodnota pre stanovenie ceny za predaj v prípade exitu z podnikania, ale nie 

z hľadiska návratnosti pôvodnej investície a ďalších realizovaných investícií súvisiacich so vstupom do podnikania a 

podnikaním ako takým.

Z Zapracovaná

Úprava daného bodu: "Vykonávať cenovú reguláciu tak, aby v čo 

najväčšej miere reflektovala obstarávaciu hodnotu infraštruktúry, 

upravenú o výšku skutočne realizovaných investícií."

Druhá polovica súvetia: "... vrátane vytvorenia novej metodiky pre 

uplatňovanie sankcií spojených s prekročením obchodne 

dohodnutých parametrov služieb prevádzkovateľa plynárenskej 

distribučnej siete v príslušnej tarifnej skupine tak, aby sankcie 

reflektovali skutočne vyvolané náklady na strane prevádzkovateľa 

infraštruktúry."

Spojenie "tvorba prostriedkov na investície" nahradené: "odpisy 

realizovaných investícií".








