
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

139

Slovenský 

plynárenský 

priemysel (SPP)

428

V nadväznosti na ustanovenia zákona o regulácii sa bude cenová regulácia vykonávať 

počas prechodného obdobia do 31.12.2025 len v dodávke elektriny a v dodávke plynu 

prostredníctvom tzv. univerzálnej služby. Potreba ďalšej regulácie tak vychádza z 

povinností, ktoré regulačnému úradu ukladá zákon.  

Navrhujeme spresniť, že uvedené sa bude týkať iba dodávky pre domácnosti. Spresnenie ustanovenia. Z Nezapracovaná

V súčasnosti nie je ešte známe 

finálne znenie novely zákona o 

energetike a zákona o regulácii. V 

navrhovanom znení noviel pod 

univerzálnu službu spadá len 

domácnosť.

140

Slovenský 

plynárenský 

priemysel (SPP)

428

Okrem toho bude úrad vykonávať aj vecnú reguláciu, a to najmä v oblasti:

• vydávania vzorových obchodných podmienok pre dodávku energií v rámci 

univerzálnej služby,

V časti Zhodnotenie potreby ďalšej regulácie, v druhom odseku požadujeme vypustiť 

prvý bod.

Navrhujeme nahradiť vecnú reguláciu v zmysle schvaľovania 

obchodných podmienok dodávky elektriny a plynu pre zraniteľných 

odberateľov stanovením práv a povinností odberateľov a dodávateľov v 

rámci pravidiel trhu tak, ako to v súčasnosti ÚRSO stanovil v prípade 

stanovenia lehoty na vrátanie preplatku z vyúčtovania. Úrad vie, na 

základe transparentného pripomienkovania, stanoviť ďalšie špecifiká v 

dodávke elektriny a plynu zraniteľným odberateľom s cieľom 

neznižovať vysoký štandard ich práv a zvýšiť dohľad nad ich 

uplatňovaní prostredníctvom kontrolných právomocí úradu. Odberatelia 

elektriny v domácnosti a odberatelia plynu v domácnosti majú ako 

spotrebitelia zaručenú vyššiu mieru ochrany ako iní odberatelia.

Z Nezapracovaná

Vzorové obchodné podmienky budú 

slúžiť len ako vzor pre vypracovanie 

obchodných podmienok dodávateľov 

poskytujúcich univerzálnu službu, 

ktoré nebudú schvaľované, ale 

úradom môžu byť verifikované po 

zverejnení obchodných podmienok u 

dodávateľov.

141

Slovenský 

plynárenský 

priemysel (SPP)

428

Regulácii bude podliehať i DPI, a to formou:

• regulácie ceny dodávky elektriny a plynu v režime poslednej inštancie,

• regulácie podmienok poskytovania dodávky elektriny a plynu v režime poslednej 

inštancie,

Navrhujeme vypustiť druhý bod. 

Navrhujeme vynechať reguláciu podmienok poskytovania DPI dodávky. 

Podmienky poskytovania dodávky plynu v režime DPI sú obsahom 

zverejnených obchodných podmienok DPI dodávateľa a zohľadňujú 

všetky zmluvné dojednania so všetkými kategóriami zákazníkov. Ide o 

štandardizované interné procesy DPI dodávateľa pre príslušné obdobie.

Z Nezapracovaná

Pod reguláciou podmienok 

poskytovania služby DPI sa myslí 

spracovanie tejto témy v sekundárnej 

legislatíve úradu (pravidlá trhu, 

prípadne v cenových vyhláškach)

142 ZSE Energia, a.s. 428

Okrem toho bude úrad vykonávať aj vecnú reguláciu, a to najmä v oblasti:

• vydávania vzorových obchodných podmienok pre dodávku energií v rámci 

univerzálnej služby,

navrhujeme vypustiť Úrad neodôvodnil potrebu vydávania VOP pre dodávku energií pri US Z Nezapracovaná

Vzorové obchodné podmienky budú 

slúžiť len ako vzor pre vypracovanie 

obchodných podmienok dodávateľov 

poskytujúcich univerzálnu službu, 

ktoré nebudú schvaľované, ale 

úradom môžu byť verifikované po 

zverejnení obchodných podmienok u 

143 ZSE Energia, a.s. 428

Cenová regulácia sa bude vykonávať 

metódou priameho určenia maximálnej ceny alebo

metódou určenia spôsobu výpočtu maximálnej ceny (prípadne ich vhodnou 

kombináciou), ktorá bude zohľadňovať objem oprávnených nákladov a primeraný 

zisk.

Požadujeme uviesť, že primeraný zisk je stanovený len relatívnou hodnotou a nie 

kombináciou s absolútnym limitom, ktorý v prípade zvýšeného rizika pri vyšších cenách 

neumožňuje dodávateľom dosiahnutie primeraného zisku zodpovedajúcemu trhovému 

riziku, ktoré dodávatelia podstupujú. Viď aktuálna trhová situácia, ak dodávateľ rok 

pred delivery nesprávne odhadol objem, pri cenových spreadoch 100+ EUR/MWh 

primeraný zisk v rozsahu 3/8 EUR nemá šancu pokryť volumetrické riziko v 

regulovaných segmentoch.

stĺpec E Z Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu 

primeraného zisku, presný postup 

stanovenia priemraného zisku bude 

určený v cenovej vyhláške

144 ZSE Energia, a.s. 428 zhodnotenie potreby ďalšej regulácie

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z.u. je "Úrad pri výkone svojej pôsobnosti 

postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné 

orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní 

jeho pôsobnosti." (i) Urad má kreovať reguláciu na trhu a nie sa odvolávať na 

legisllatívu a (ii) úrad má analyzovať trhu a (iii) na základe analýzy navrhnúť reguláciu, 

t.j. aj legislatívu, resp. jej princípy a nie naopak.

stĺpec E Z Nezapracovaná
Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP.

145 ZSE Energia, a.s. 428

Z tohto dôvodu sa predpokladá neutrálny, príp. mierne pozitívny vplyv ako na 

koncových odberateľov v rámci univerzálnej služby, tak i na samotné regulované 

subjekty.

RP rozširuje predmet regulácie a preto na účastníkov trhu má negatívny dopad. Okrem 

toho aj keby nerozširovala rozsah, a ostala neutrálna ako píše úrad, tak to predsa pre 

účastníkov trhu neprináša pozitívny efekt.

stĺpec E Z Nezapracovaná

Nie je jasné, čo pripomienkujúceho 

viedlo k domnienke, že RP rozširuje 

predmet regulácie. Návrh RP je 

spracovaný na základe zákonných 

ustanovení a nie nad rámec rozsahu 

alebo predmetu regulácie v zákone o 

regulácii

146 ZDE 428

Okrem toho bude úrad vykonávať aj vecnú reguláciu, a to najmä v oblasti:

• vydávania vzorových obchodných podmienok pre dodávku energií v rámci 

univerzálnej služby,

Navrhujeme úplne upustiť od zámeru vydávania regulovaných obchodných podmienok 

(VOP), a to aj v prípade poskytovania regulovaného produktu v prechodnom období. 

Ako sa preukázalo v posledných mesiacoch, táto ochrana spotrebiteľa vo forme 

predpísaných obchodných podmienok :

- nie je efektívnym nástrojom, 

- zásadne bráni v rozvoju hospodárskej súťaže

- nijako nezabránila pôsobeniu neserióznych dodávateľov a navyše 

- zabránila odberateľom napríklad aj zafixovať si nízku cenu na obdobie dlhšie ako 

jeden rok, z ktorej by odberatelia v súčasnosti profitovali. 

Zotrvanie na vecnej regulácii a pri vydávaní vzorových obchodných 

podmienok znamená zásadnú prekážku pre naplnenie cieľov uvedených 

v úvodných častiach regulačnej politiky, najmä:

- podporovanie hospodárskej súťaže

- podpora nových činností a konceptov na trhu v sieťových odvetviach 

(aktívneho odberateľa, poskytovanie nových služieb agregácie, podpora 

energetických spoločenstiev a komunít),

- podpora tvorby nových produktov šitích na mieru  aktívnemu 

zákazníkovi zo strany dodávateľov

- podpora aktívnejšej práce s inteligentnými meracími systémami - 

IMS, podporovanie tvorby obchodných produktov naviazaných na IMS

Reguláciu VOP považujeme za neefektívnu bariéru hospodárskej 

súťaže a za prekonaný prvok na trhu s koncovými odberateľmi. Najmä 

Najzásadnejšia Nezapracovaná

Vzorové obchodné podmienky budú 

slúžiť len ako vzor pre vypracovanie 

obchodných podmienok dodávateľov 

poskytujúcich univerzálnu službu, 

ktoré nebudú schvaľované, ale 

úradom môžu byť verifikované po 

zverejnení obchodných podmienok u 

dodávateľov.

147 ZDE 428

V nadväznosti na ustanovenia zákona o regulácii sa bude cenová regulácia vykonávať 

počas prechodného obdobia do 31.12.2025 len v dodávke elektriny a v dodávke plynu 

prostredníctvom tzv. univerzálnej služby. Potreba ďalšej regulácie tak vychádza z 

povinností, ktoré regulačnému úradu ukladá zákon.  

Navrhujeme spresniť, že uvedené sa bude týkať iba dodávky pre domácnosti. Spresnenie ustanovenia. 

Z Nezapracovaná

V súčasnosti nie je ešte známe 

finálne znenie novely zákona o 

energetike a zákona o regulácii. V 

navrhovanom znení noviel pod 

univerzálnu službu spadá len 

domácnosť.



148 ZDE 428

Pre dodávku elektriny a plynu koncovým odberateľom v rámci univerzálnej služby 

budú predmetom cenovej regulácie dodávky odberateľom v domácnosti, a to až do 

31.12.2025, ako predpokladá primárna legislatíva.

Cenová regulácia sa bude vykonávať metódou priameho určenia maximálnej ceny 

alebo metódou určenia spôsobu výpočtu maximálnej ceny (prípadne ich vhodnou 

kombináciou), ktorá bude zohľadňovať objem oprávnených nákladov a primeraný 

zisk. Základným parametrom pre výpočet nákladov je náklad na zabezpečenie 

komodity pre cenovo regulovaný segment. Pri učení parametrov cenového indexu 

elektriny

a plynu, vstupujúceho do výpočtu maximálnych cien, bude regulačný úrad brať do 

úvahy skúsenosti z predošlých regulačných období.

Navrhujeme doplniť do cenovej regulácie (oprávnených nákladov): 

(1) Náklady na znášanie kreditné rizika, nakoľko prevzatie kreditného rizika je službou 

s reálne vyčísliteľnou hodnotou.

(2) Ďalej (aj na základe odporúčania PMÚ) navrhujeme doplniť upresnenie, ako sa 

plánuje zdieľať kreditné riziko rovnomerne medzi účastníkmi trhu. Tému kreditného 

rizika navrhujeme riešiť komplexne a plošne pre všetkých účastníkov trhu (tzn. 

identifikovať kreditné riziká a hodnotu služieb poskytovaných tretím stranám aj na 

úrovni PDS, OKTE, SEPS; ).  

(3) Navrhujeme zohľadniť náklad, ktorý súvisí s nesplatenými pohľadávkami za 

združenú dodávku elektriny a plynu, za služby, ktoré súvisia s platbami za nekomoditné 

časti ceny.

Dodávateľom dlhodobo sťažuje pôsobenie na trhu najmä prenášanie 

rizika platobnej neschopnosti koncových odberateľov elektriny iba na 

dodávateľov, čoho výsledkom sú sankcie voči dodávateľom a tým sa 

zvyšuje riziko ich pádu do DPI. Všetky poplatky od koncového 

odberateľa elektriny alebo plynu, ktorý energiu odoberá na základe 

zmluvy o združenej dodávke, fakturuje dodávateľ a to bez ohľadu na to, 

či ide o službu spojenú s jeho vlastnou obchodnou činnosťou. Ak ide o 

ceny taríf za distribúciu a ďalšie nekomoditné poplatky, tieto dodávateľ 

inkasuje od koncového odberateľa v prospech prirodzených monopolov. 

Službu inkasa v prospech tretích strán dodávateľ realizuje na základe 

povinností, ktoré mu vyplývajú z príslušných zmluvných vzťahov s 

danými tretími stranami, avšak súčasne z titulu tých istých zmluvných 

Z Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu 

rozsahu a štruktúry povolených 

oprávnených nákladov dodávateľa, 

štruktúra oprávnených nákladov, 

prípadne limitácia ich výšky bude 

určená v príslušnej cenovej vyhláške

149 ZDE 428

Počas 6. regulačného obdobia postupne dôjde k deregulácii cien, avšak v prechodnom 

období sa počíta s možnosťou regulácie univerzálnej služby. Rozsah vykonávania 

cenovej regulácie ostávajú rovnaké ako v predchádzajúcom regulačnom období; 

prípadné zmeny vstupujúcich premenných do cenového konania budú reflektovať 

aplikačnú prax. Z tohto dôvodu sa predpokladá neutrálny, príp. mierne pozitívny 

vplyv ako na koncových odberateľov v rámci univerzálnej služby, tak i na samotné 

regulované subjekty.

Navrhujeme konkrétnejšie definovať zásady a ciele pre udržanie hospodárskej súťaže v 

prechodnom období, kedy bude umožnené poskytovanie regulovaného aj 

neregulovaného produktu rovnakej skupine odberateľov. Tento problém by sa 

eliminoval určením konkrétnej skupiny odberateľov, ktorá by mala nárok na regulovanú 

cenu (skutoční zraniteľní odberatelia). 

Konkrétne návrhy na doplnenie:

(1)Parametre prechodných období budú nastavené tak, aby mal  odberateľ ekonomickú 

motiváciu uzatvárať primárne zmluvy o dodávkach za neregulované, teda trhom 

vygenerované ceny. Nastavenie parametrov prechodného obdobia malo byť z pohľadu 

dodávateľa transparentné a nemalo by byť zdrojom ekonomických rizík, ktoré dodávateľ 

nedokáže predikovať a na ktoré nedokáže efektívne reagovať.

(2)Regulované ceny budú zohľadňovať všetky oprávnené náklady a umožňovať 

dosahovať stanovenú mieru primeraného zisku. 

(3) Pre dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z európskej legislatívy (aktívny odberateľ a 

podobne), bude regulovaný produkt primárne určený pre neaktívnych alebo 

spotrebiteľsky problematických odberateľov. Je teda v praxi najdrahším dostupným 

produktom, ktorý zohľadňuje aj ocenené riziko dodávateľa a funguje ako neformálny 

trhový price-cap. 

(4) Budú jasne vymedzené pravidlá pre migráciu koncového odberateľa v domácnosti 

medzi regulovaným a neregulovaným produktom tak, aby sa zabránilo špekulatívnemu 

prístupu zo strany odberateľov. 

Nepresne stanovené pravidlá najmä pre migráciu odberateľov medzi 

produktami počas trvania uzatvorených zmlúv (a tým aj zabezpečením 

nákupu pre daného zákazníka) by mohli spôsobiť reálne problémy v 

činnosti dodávateľov. Z pohľadu manažmentu portfólia dodávateľa je 

nevyhnuté, aby dodávateľ poznal záujem odberateľa o regulovaný 

produkt v istom primeranom predstihu a súčasne aby mal odberateľ 

regulovaného produktu záväzok zotrvať v danom zmluvnom režime po 

celú dobu platnosti ceny regulovaného produktu.

Z Nezapracovaná

Úrad nemôže svojvôlne stanoviť 

prechodné obdobia, musí vychádzať 

z primárnej legislatívy, ktorá je 

momentálne v procese novelizácie. V 

regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu 

rozsahu a štruktúry povolených 

oprávnených nákladov dodávateľa, 

štruktúra oprávnených nákladov, 

prípadne limitácia ich výšky bude 

určená v príslušnej cenovej vyhláške, 

rovnako to platí aj pri určení výšky 

primeraného zisku. Spôsob migrácie 

odberateľa medzi regulovaným a 

nergulovaným produktom závisí od 

finálneho znenia novely zákona o 

energetike a zákona o regulácii.

150 ZDE 428

Pri učení parametrov cenového indexu elektriny

a plynu, vstupujúceho do výpočtu maximálnych cien, bude regulačný úrad brať do 

úvahy skúsenosti z predošlých regulačných období.

Skúsenosti z predošlých období môžu by nťedostatočné. Ak bude snaha naplniť ciele 

tejto politiky v oblasti podpory vzniku nových obchodných produktov, tak navrhujeme, 

aby cenová indexácia  bola  komplexnejšia, zohľadňovala trhové možnosti a najmä pre 

účely podpory (alebo zachovania) hospodárskej súťaže by mala odzrkadľovať reálne 

vynaložené náklady dodávateľa na nákup komodity podľa poskytnutého profilu. 

Zjednodušené stanovenie indexu na základe jedného trhového produktu 

a navyše obmedzeného na pár mesiacov v roku pri dodávke elektriny, 

nebude dostatočné pre podporu rozvoja nových produktov, nakoľko by 

tento prístup vyžadoval rizikovejšie správanie na strane dodávateľa.

O Vysvetlená

Táto problematika je rozpracovaná v 

časti kapitoly 2 "Rozsah a spôsob 

výkonu cenovej regulácie" Tvorba 

nových produktov sa predpokladá pre 

odberateľov, ktorí prejavia záujem 

prejsť do neregulovaného segmentu 

trhu, aj pre domácnosti (riadky 507 

až 509 pracovného návrhu 

dokumentu, ktorý bol predmetom 

verejnej konzultácie).

151 ZDE 428

Na dodávku elektriny a plynu v režime poslednej inštancie sa bude cenová regulácia 

uplatňovať

v rozsahu určenia spôsobu výpočtu maximálnej ceny, pričom v tomto prípade bude 

výpočet maximálnych cien odvodený od cenového indexu, ktorý zohľadňuje 

veľkoobchodnú cenu komodity v čase, kedy požiadavka na DPI vznikla a v čase, 

počas ktorého sa dodávka DPI predpokladá.

Navrhujeme doplniť, že odberateľ má právo na zmenu ceny v prípade podstatných 

zmien na trhu (v zmysle platnej legislatívy), za čo sa považuje aj zásadná zmena ceny a 

súčasne presiahnutie plánovaných objemov pri žiadostiach o dodávku, s ktorými 

dodávateľ rátal v cenovom návrhu a ktorým je dodávateľ povinný vyhovieť.

Vychádzajúc zo skúseností posledných mesiacov je v záujme ochrany 

dodávateľov a zachovania hospodárskej súťaže nevyhnutné umožniť 

dodávateľom dodávku za ceny, ktoré zohľadňujú ich náklady a 

primeraný zisk. Pokiaľ je v legislatíve zakotvená povinnosť pre 

každého dodávateľa (nie len DPI) uzatvoriť zmluvu s každým, kto o to 

požiada a zároveň žiadosti o dodávku presahujú objemy a ceny, s 

ktorými dodávateľ plánoval pri nákupe, je nutné umožniť týmto 

dodávateľom požiadať o zmenu cenového rozhodnutia alebo udeliť 

výnimku z povinnosti uzatvárať zmluvy.

V prípade zachovania súčasnej úpravy by opakujúca sa situácia mohla 

spôsobiť výraznú stratu dodávateľom a sekundárne spôsobiť pád do DPI

O Vysvetlená

Viď riadky 449 až 451 pracovnej 

verzie dokumentu, ktorý bol 

predmetom verejnej konzultácie.

152
Východoslovenská 

energetika a.s.
428 tabuľka, str. 16

3. riadok zhora: nahradiť slovo „učení“ (parametrov cenového indexu) slovom „určení“ 

(parametrov cenového indexu)
preklep O Zapracovaná

153
Stredoslovenská 

energetika, a. s.
428

Okrem toho bude úrad vykonávať aj vecnú

reguláciu, a to najmä v oblasti:

• vydávania vzorových obchodných

podmienok pre dodávku energií v rámci

univerzálnej služby,

• reguláciu štandardov kvality dodávky

elektriny a plynu.

Navrhujeme nasledovné znenie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      Okrem 

toho bude úrad vykonávať aj vecnú reguláciu, a to najmä v oblasti dohľadu nad 

uplatňovaním obchodných

podmienok pre dodávku energií v rámci univerzálnej služby, a reguláciu kvality 

dodávky elektriny a plynu.

Nakoľko ešte nie sú verejne známe výsledky medzirezortného 

pripomienkového konania k novele Zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii, zotrvávame na našom 

namietavom postoji voči pokračovaniu vecnej regulácie obchodných 

podmienok, a teda považujeme ju aj naďalej za nadbytočnú, rovnako aj 

unifikáciu obchodných podmienok jednotlivých dodávateľov na základe 

vzorových obchodných podmienok úradu. Podmienky poskytovania 

služby dodávky elektriny pre odberateľov a ochrana práv odberateľov je 

dostatočne upravená v existujúcej legislatíve a obchodné podmienky 

musia byť vypracované v súlade s touto legislatívou. Navyše sa pri 

uvednej formulácii obchodné podmienky univerzálnej služby vzťahujú 

aj na zmluvy s neregulovanými cenami, pri ktorých by dodávatelia mali 

mať možnosť upraviť si samostatne aj zmluvné a iné podmienky, tak 

aby mohli odberateľom poskytnúť odlišný produkt oproti iným 

dodávateľom, čím by sa posilnila konkurencieschopnosť dodávateľov 

na energetickom trhu.

Uvedenú formuláciu navrhujeme z hľadiska precízovania textu, 

nakoľko regulácia štandardov kvality je jednou z častí regulácie kvality, 

a teda nespadá pod vecnú reguláciu. 

Čiastočne zapracovaná

Vzorové obchodné podmienky budú 

slúžiť len ako vzor pre vypracovanie 

obchodných podmienok dodávateľov 

poskytujúcich univerzálnu službu, 

ktoré nebudú schvaľované, ale 

úradom môžu byť verifikované po 

zverejnení obchodných podmienok u 

dodávateľov. Text "najmä v oblasti 

dohľadu nad uplatňovaním 

obchodných podmienok pre 

dodávku energií v rámci 

univerzálnej služby" sa primerane 

použije.
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V nadväznosti na ustanovenia zákona o regulácii sa bude cenová regulácia vykonávať 

počas prechodného obdobia do 31.12.2025 len v dodávke elektriny a v dodávke plynu 

prostredníctvom tzv. univerzálnej služby. Potreba ďalšej regulácie tak vychádza z 

povinností, ktoré regulačnému úradu ukladá zákon.  

Navrhujeme spresniť, že uvedené sa bude týkať iba dodávky pre domácnosti. Spresnenie ustanovenia. Z Nezapracovaná

V súčasnosti nie je ešte známe 

finálne znenie novely zákona o 

energetike a zákona o regulácii. V 

navrhovanom znení noviel pod 

univerzálnu službu spadá len 

domácnosť.
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Okrem toho bude úrad vykonávať aj vecnú reguláciu, a to najmä v oblasti:

• vydávania vzorových obchodných podmienok pre dodávku energií v rámci 

univerzálnej služby,

V časti Zhodnotenie potreby ďalšej regulácie, v druhom odseku požadujeme vypustiť 

prvý bod.

Navrhujeme nahradiť vecnú reguláciu v zmysle schvaľovania 

obchodných podmienok dodávky elektriny a plynu pre zraniteľných 

odberateľov stanovením práv a povinností odberateľov a dodávateľov v 

rámci pravidiel trhu tak, ako to v súčasnosti ÚRSO stanovil v prípade 

stanovenia lehoty na vrátanie preplatku z vyúčtovania. Úrad vie, na 

základe transparentného pripomienkovania, stanoviť ďalšie špecifiká v 

dodávke elektriny a plynu zraniteľným odberateľom s cieľom 

neznižovať vysoký štandard ich práv a zvýšiť dohľad nad ich 

uplatňovaní prostredníctvom kontrolných právomocí úradu. Odberatelia 

elektriny v domácnosti a odberatelia plynu v domácnosti majú ako 

spotrebitelia zaručenú vyššiu mieru ochrany ako iní odberatelia.

Z Čiastočne zapracovaná
Viď vysporiadanie pripomienky č. 

153.
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Regulácii bude podliehať i DPI, a to formou:

• regulácie ceny dodávky elektriny a plynu v režime poslednej inštancie,

• regulácie podmienok poskytovania dodávky elektriny a plynu v režime poslednej 

inštancie,

Navrhujeme vypustiť druhý bod. 

Navrhujeme vynechať reguláciu podmienok poskytovania DPI dodávky. 

Podmienky poskytovania dodávky plynu v režime DPI sú obsahom 

zverejnených obchodných podmienok DPI dodávateľa a zohľadňujú 

všetky zmluvné dojednania so všetkými kategóriami zákazníkov. Ide o 

štandardizované interné procesy DPI dodávateľa pre príslušné obdobie.

Z Nezapracovaná

Pod reguláciou podmienok 

poskytovania služby DPI sa myslí 

spracovanie tejto témy v sekundárnej 

legislatíve úradu (pravidlá trhu, 

prípadne v cenových vyhláškach)

157

Ing. Milan 

Herceg - odborná 

verejnosť

430 až 432

Strategické cieľe pre 6. regulačné obdobie:

Analyzovať a vyhodnocovať trhovú koncentráciu a jej vplyv na hospodársku súťaž a 

efektívnosť konkurencie.

Uvedené analýzy mali byť vykonané už historicky a na ich základe navrhovaný spôsob 

regulácie

Základ týchto analýz mal byť podstatou stanovenia príncípov regulácie 

v podmienkach SR už v predchádzajúcich regulačných obdobiach.
O Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP.
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Slovenský 

plynárenský 

priemysel (SPP)

430 Strategické ciele pre 6. regulačné obdobie:

Doplniť nový bod s nasledovným znením:

"Dodávka elektriny pre odberateľov v domácnosti s dynamickými cenami nebude 

podliehať cenovej a vecnej regulácii."

Uplaňovanie dynamickej tarifikácie predstavuje priestor pre vytvorenie 

konkurenčnej výhody na trhu pre každého dodávateľa. Deregulácia 

podporí vytvorenie zákaznícky orientovaného modelu dynamickej tarify.

Z Nezapracovaná
Nie je potrebné toto zdôrazňovať, RP 

už toto rieší (riadky 481 až 486)

159 ZDE 430 Strategické ciele pre 6. regulačné obdobie:

Doplniť nový bod s nasledovným znením:

"Dodávka elektriny pre odberateľov v domácnosti s dynamickými cenami nebude 

podliehať cenovej a vecnej regulácii."

Uplaňovanie dynamickej tarifikácie predstavuje priestor pre vytvorenie 

konkurenčnej výhody na trhu pre každého dodávateľa. Deregulácia 

podporí vytvorenie zákaznícky orientovaného modelu dynamickej tarify.
Z Nezapracovaná

Nie je potrebné toto zdôrazňovať, RP 

už toto rieší (riadky 481 až 486)
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zamestnávateľov
430 Strategické ciele pre 6. regulačné obdobie:

Doplniť nový bod s nasledovným znením:

"Dodávka elektriny pre odberateľov v domácnosti s dynamickými cenami nebude 

podliehať cenovej a vecnej regulácii."

Uplaňovanie dynamickej tarifikácie predstavuje priestor pre vytvorenie 

konkurenčnej výhody na trhu pre každého dodávateľa. Deregulácia 

podporí vytvorenie zákaznícky orientovaného modelu dynamickej tarify.

Z Nezapracovaná
Nie je potrebné toto zdôrazňovať, RP 

už toto rieší (riadky 481 až 486)

161 ZDE 433-440

Analyzovať, identifikovať a odstraňovať bariéry rozvoja hospodárskej súťaže, vrátane 

analýzy, identifikácie a odstraňovania tzv. neprimeraných súťažných podmienok. V 

tomto smere sa má na mysli aj primeranosť súťažných podmienok v obchodných 

vzťahoch medzi účastníkmi trhu podnikajúcimi v konkurenčnom prostredí 

(dodávateľmi) a účastníkmi trhu vykonávajúcimi prirodzene monopolné činnosti 

(organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovatelia distribučných sústav v 

elektroenergetike, prevádzkovatelia distribučných sietí v plynárenstve).

Navrhujeme konkretizovať nástroje na odstraňovanie bariér rozvoja hospodárskej 

súťaže a neprimeraných súťažných podmienok. 

Pre primeranosť obchodných podmienok navrhujeme jasne pomenovať, že dodávateľ pri 

poskytovaní univerzálnej služby vykonáva tzv. inkasnú službu pre prirodzené monopoly, 

ktorá má svoju cenu.

Ďalej navrhujeme najmä spravodlivejšie rozdelenie kreditného rizika a to, aby 

dodávateľ neznášal neprimerane prísne sankcie za inkasované poplatky, ktoré nesúvisia 

s jeho obchodnou činnosťou. 

Za hlavnú bariéru hospodárskej súťaže považujeme pretrvávajúcu 

vecnú reguláciu, ktorá je paradoxne jedným z cieľov predmetnej 

regulačnej politiky.

Ohľadom primeranosti súťažných podmienok je svojvoľné uplatňovanie 

platobných podmienok  zo strany prirodzených monopolov voči 

dodávateľom v nesúlade napríklad k striktne regulovaným obchodným 

podmienkam voči ich odberateľom. Znášanie kreditného rizika výlučne 

dodávateľmi oslabuje ich pozíciu na trhu, spôsobuje finančné problémy, 

demotivuje k činnosti dodávateľa a to má dopad na zvyšujúcu sa 

koncentráciu trhu.

Z Nezapracovaná

Potrebné riešiť na úrovni novely 

rimárnej legislatívy a následne v 

pravidlách trhu. Dodávateľ vykonáva 

inkasnú službu pri všetkých 

odberateľoch nie len pri 

domácnostiach, preto treba nastaviť 

systémovo a nie len pre vybranú 

skupinu odberateľov

162 ZDE 449

Preskúmať primerané a efektívne nástroje cenovej avecnej regulácie s cieľom 

minimalizovať riziko aktivácie DPI a vytvárania neprimeranej záťaže pre dodávateľov 

a odberateľov energií.

Súčasťou regulačnej politiky by mali byť aspoň rámcové nástroje, ktoré by 

minimalizovali uvedené riziká a cieľom je ich aplikácia a nie len preskúmanie. 

Z Nezapracovaná

RP je strategický dokument s cieľmi 

na celé regulačné obdobie bez 

potreby bližšej špecifikácie rámca 

aby úrad mal možnosť tento rámec 

flexibilne využiť.

163

Slovenský 

plynárenský 

priemysel (SPP)

452

Vytvoriť regulačný rámec, ktorý minimalizuje prípadné špekulatívne správanie a 

súčasne ktorý prenáša bremeno krytia dodatočne vyvolaných nákladov systému 

spojených so zabezpečením DPI primárne na toho dodávateľa, ktorý stratil 

spôsobilosť na výkon činnosti dodávky, v dôsledku čoho sa aktivuje DPI.

Požadujeme doplniť o novú vetu s nasledovným znením:

"Cenová regulácia v režime DPI zohľadní osobitný spôsob nákupu komodity a 

súviaicich služieb u dodávateľa DPI. Zároveň úrad zruší povinnosť dodávateľa DPI 

vrátiť rozdiel medzi cenou v režime DPI a štandardnou regulovanou cenou v prípade, ak 

odberateľ uzavrie štandardnú zmluvu s dodávateľom DPI."

Rozdiel v cenách súvisí s charakterom DPI dodávky,  ide o kritickú 

situáciu, kedy DPI dodávateľovi vznikajú dodatočné náklady na 

zabezpečenie DPI dodávky, preto nie je relevantné požadovať od DPI 

dodávateľa vrátenie rozdielu v cene.

Z Nezapracovaná

RP je strategický dokument s cieľmi 

na celé regulačné obdobie bez 

potreby bližšej špecifikácie rámca 

aby úrad mal možnosť tento rámec 

flexibilne využiť. Problematikou DPI 

a úpravou podmienok v tomto režime 

sa úrad už zaoberá aj v aktuálnom 

období 

164 ZDE 452

Vytvoriť regulačný rámec, ktorý minimalizuje prípadné špekulatívne správanie a 

súčasne ktorý prenáša bremeno krytia dodatočne vyvolaných nákladov systému 

spojených so zabezpečením DPI primárne na toho dodávateľa, ktorý stratil 

spôsobilosť na výkon činnosti dodávky, v dôsledku čoho sa aktivuje DPI.

Požadujeme doplniť o novú vetu s nasledovným znením:

"Cenová regulácia v režime DPI zohľadní osobitný spôsob nákupu komodity a 

súviaicich služieb u dodávateľa DPI. Zároveň úrad zruší povinnosť dodávateľa DPI 

vrátiť rozdiel medzi cenou v režime DPI a štandardnou regulovanou cenou v prípade, ak 

odberateľ uzavrie štandardnú zmluvu s dodávateľom DPI."

Rozdiel v cenách súvisí s charakterom DPI dodávky,  ide o kritickú 

situáciu, kedy DPI dodávateľovi vznikajú dodatočné náklady na 

zabezpečenie DPI dodávky, preto nie je relevantné požadovať od DPI 

dodávateľa vrátenie rozdielu v cene.
Z Nezapracovaná

RP je strategický dokument s cieľmi 

na celé regulačné obdobie bez 

potreby bližšej špecifikácie rámca 

aby úrad mal možnosť tento rámec 

flexibilne využiť. Problematikou DPI 

a úpravou podmienok v tomto režime 

sa úrad už zaoberá aj v aktuálnom 

období 
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Vytvoriť regulačný rámec, ktorý minimalizuje prípadné špekulatívne správanie a 

súčasne ktorý prenáša bremeno krytia dodatočne vyvolaných nákladov systému 

spojených so zabezpečením DPI primárne na toho dodávateľa, ktorý stratil 

spôsobilosť na výkon činnosti dodávky, v dôsledku čoho sa aktivuje DPI.

Požadujeme doplniť o novú vetu s nasledovným znením:

"Cenová regulácia v režime DPI zohľadní osobitný spôsob nákupu komodity a 

súviaicich služieb u dodávateľa DPI. Zároveň úrad zruší povinnosť dodávateľa DPI 

vrátiť rozdiel medzi cenou v režime DPI a štandardnou regulovanou cenou v prípade, ak 

odberateľ uzavrie štandardnú zmluvu s dodávateľom DPI."

Rozdiel v cenách súvisí s charakterom DPI dodávky,  ide o kritickú 

situáciu, kedy DPI dodávateľovi vznikajú dodatočné náklady na 

zabezpečenie DPI dodávky, preto nie je relevantné požadovať od DPI 

dodávateľa vrátenie rozdielu v cene.

Z Nezapracovaná

RP je strategický dokument s cieľmi 

na celé regulačné obdobie bez 

potreby bližšej špecifikácie rámca 

aby úrad mal možnosť tento rámec 

flexibilne využiť. Problematikou DPI 

a úpravou podmienok v tomto režime 

sa úrad už zaoberá aj v aktuálnom 

období 
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166 OKTE, a.s. 462 Zaisťovací fond Komentár

Oceňujeme návrh zriadenia zaisťovacieho fondu, ktorého účelom by 

malo byť zmiernenie rizika a kompenzácia neuhradených záväzkov 

vyplývajúcich z ukončenia zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom 

zúčtovania.

Nezapracovaná
Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP.

167
SPP - distribúcia, 

a.s.
473

"s ohľadom na koncept „mirroring-u“ (preklápania pravidiel uplatňovaných na trhu s 

elektrinou do pravidiel trhu s inými komoditami, najmä trhu s plynom) 

pravdepodobná plošná cenová deregulácia dodávok plynu pre všetky segmenty 

odberateľov (vrátane dodávok zemného plynu v kombinácii s novými plynmi – 

biometán, primiešavaný vodík a pod.),"

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti nasledovne: "s ohľadom na koncept 

„mirroring-u“ (preklápania pravidiel uplatňovaných na trhu s elektrinou do pravidiel 

trhu s inými komoditami, najmä trhu s plynom) pravdepodobná plošná cenová 

deregulácia dodávok plynu pre všetky segmenty odberateľov (vrátane dodávok zemného 

plynu v kombinácii s nízkouhlíkovými a obnoviteľnými plynmi – biometán, 

primiešavaný vodík a pod.),"

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

168
Republiková únia 

zamestnávateľov
473

"s ohľadom na koncept „mirroring-u“ (preklápania pravidiel uplatňovaných na trhu s 

elektrinou do pravidiel trhu s inými komoditami, najmä trhu s plynom) 

pravdepodobná plošná cenová deregulácia dodávok plynu pre všetky segmenty 

odberateľov (vrátane dodávok zemného plynu v kombinácii s novými plynmi – 

biometán, primiešavaný vodík a pod.),"

Navrhujeme upraviť znenie predmetnej časti nasledovne: "s ohľadom na koncept 

„mirroring-u“ (preklápania pravidiel uplatňovaných na trhu s elektrinou do pravidiel 

trhu s inými komoditami, najmä trhu s plynom) pravdepodobná plošná cenová 

deregulácia dodávok plynu pre všetky segmenty odberateľov (vrátane dodávok zemného 

plynu v kombinácii s nízkouhlíkovými a obnoviteľnými plynmi – biometán, 

primiešavaný vodík a pod.),"

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

169 ZSE Energia, a.s. 475 pravdepodobná plošná cenová deregulácia dodávok plynu pre všetky segmenty

trh maloobchodnej dodávky plynu je podstatne viac koncentrovaný  (len SPP ako veľký 

DP) než pri elektrine. Preto nerozumieme, prečo pri dodávke elektriny sa plošne 

uvažuje s cen.reguláciou, dokonca prísnejšou a pri dodávke plynu sa píše o deregulácii. 

okrem toho platí argument o potrebe analýzy trhu pred prijajtím opatrenia.

stĺpec E O Čiastočne zapracovaná

V súčasnosti nie je ešte známe 

finálne znenie novely zákona o 

energetike a zákona o regulácii.  

Zapracovať odkaz "v závislosti od v 

budúcnosti platnej legislatívy"

170 ZDE 475

s ohľadom na koncept „mirroring-u“ (preklápania pravidiel uplatňovaných na trhu s 

elektrinou do pravidiel trhu s inými komoditami, najmä trhu s plynom) 

pravdepodobná plošná cenová deregulácia dodávok plynu pre všetky segmenty

Navrhujeme vypustiť slovo "pravdepodobná" alebo presnejšie sa odvolať na príslušnú 

legislatívu.

Uvedená formulácia netvorí dostatočnú trhovú istotu, práve naopak.

Z Čiastočne zapracovaná
Viď vysporiadanie pripomienky č. 

170.

171 ZDE 479
digitalizácia segmentu koncových odberateľov energií, najmä prostredníctvom 

inštalácie a využívania benefitov systémov IMS

Bude potrebné inštalovať IMS aj tam, kde to nevyžaduje nevyhnutne legislatíva?

O Nezapracovaná

Nie je potrebné zdôrazňovať, RP je 

spracovaná v súlade s platným 

znením legislatívy, aj v oblasti 

inštalácie IMS

172 ZDE 480 - 489

stimulácia nových typov dodávkových produktov – okrem fixnej ceny možnosť 

koncových odberateľov energií uzatvárať zmluvy o produktoch s dynamickou cenou 

(dynamická cena môže byť teoreticky naviazaná priamo na cenový vývoj na dennom 

trhu – model „real-time-pricing“, avšak za produkt s dynamickou cenou možno 

považovať aj cenotvorbu odvíjajúcu sa od využívania energie v závislosti od časových 

pásiem – model „time-of-use“).

Ako sa konkrétne plánuje stimulovať k novým typom produktov? Máme za to, že vecná regulácia bude sťažovať naplnenie tohto cieľa a 

nie ho stimulovať. 

Z Nezapracovaná

RP je strategický dokument s cieľmi 

na celé regulačné obdobie bez 

potreby bližšej špecifikácie rámca 

aby úrad mal možnosť tento rámec 

flexibilne využiť.

173

Slovenská 

asociácia pre 

elektromobilitu

487 Doplnenie za existujúcu vetu/odrážku

Návrh na doplnenie novej odrážky v nasledovnom duchu: "transformácia dopravy a 

smerom k bezemisnej doprave a to najmä jej prechod na elektrifikovaný pohon v 

klúčových segmentoch cestnej dopravy (osobné a ľahké úžitkové vozidlá, viaceré 

segmenty verejnej osobnej dopravy a ťažkej dopravy)

Tento cieľ je definovaný vo viacerých častiach európskej legislatívy a 

to najmä vo viacerých právnych aktoch v rámci balíku Fit for 55 ako aj 

ako klúčový cieľ umožniť od roku 2035 iba vozidlá s nulovými 

emisiami.

O Nezapracovaná

Návrh textu nie vhodné zapracovať 

do tejto kapitoly, hodí sa do 

všobecných častí a len ako podpora 

úradu pri elektromobilite

174 ZSE Energia, a.s. 511-516 V kompetencii regulačného úradu je:

žiadame doplniť tretiu odrážku aj o deregulácii v znení: priebežne analyzovať vývoj na 

maloobchodnom trhu a vyhodnocovať efektívnosť hospodárskej súťaže a na základe 

záverov analýz hospodárskej súťaže navrhnúť legislatívne úpravy týkajúce sa 

deregulácie, ak sa preukáže efektívnosť konkurencie.

Analýza trhu sa používa nielen na sprísnenie regulácie, ale aj na 

zmiernenie, zrušenie regulácia v prípade pozitívneho vývoja trhu. V 

konenčnom dôsledku by regulované trhy dodávky E a P mali prejsť do 

kompetencie Protimonopolného trhu, okrem explicitne zadefinovaných 

domácností v energetickej chudobe.

Z Čiastočne zapracovaná
Formulácia s odkazom na platnú 

primárnu legislatívu.

175 ZDE 513

priebežne analyzovať vývoj na maloobchodnom trhu a vyhodnocovať efektívnosť 

hospodárskej súťaže, na základe záverov analýz iniciovať vprípade potreby vhodné 

legislatívne úpravy na posilnenie práv odberateľov ak sa ukáže nízka efektívnosť 

konkurencie.

Navrhujeme doplniť, že sa nebudú len posilňovať práva odberateľov, ale aj vykonávať 

kroky k odstraňovaniu bariér v rozvoji hospodárskej súťaže. 

Pri správne nastavenom trhovom prostredí nie je dôvod na to, aby sa 

hospodárska súťaž znižovala. Legislatívne úpravy len v prospech práv 

odberateľov neprospejú jej obnoveniu, práve naopak. Mali by sa 

analyzovať aj bariéry rozvoja hospodárskej súťaže a rovnako tak 

iniciovať legislatívny proces na ich odstraňovanie.

Z Zapracovaná

176 ZSE Energia, a.s. 518-520

Pokiaľ ide dodávku energií formou cenovo regulovanej univerzálnej služby, pre obe

519 komodity (elektrina, plyn) budú princípy cenotvorby spoločné:

520 • Maximálna cena za dodávku pre domácnosti bude dvojzložková, zložená

návrhy úrad v zmysle zákona detailne neodôvodnil, prečo práve táto forma zákon 250/2021, § 8 (2) a § 4 Z Nezapracovaná
Zdôvodnenie a zhodnotenie vplyvov 

v časti 1.5 RP (riadky 290 až 344

177

Slovenský 

plynárenský 

priemysel (SPP)

520
Maximálna cena za dodávku pre domácnosti bude dvojzložková, zložená z 

maximálnej výšky fixnej mesačnej sadzby a maximálnej výšky variabilnej sadzby.

Uvedené prosím doplniť o nasledové:

 „Úrad stanoví spôsob cenovej regulácie určením rozsahu ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktoré možno do ceny započítať, a výšky primeraného zisku za dodávku plynu 

odberateľom v domácnosti alebo zváži vyňatie určitých častí ceny z cenovej regulácie 

(fixné platby), prípadne iné flexibilnejšie nastavenie spôsobu určenia regulovanej ceny.“

Navrhujeme deregulovať fixné zložky reg. ceny s cieľom podpory 

necenových produktov premietnutých do fixnej zložky ceny (možnosť 

nekomodity zakomponovať do fixov), prípadne flexibilne nastaviť 

spôso výpočtu regulovanej ceny.

Z Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške

178 ZDE 520
Maximálna cena za dodávku pre domácnosti bude dvojzložková, zložená z 

maximálnej výšky fixnej mesačnej sadzby a maximálnej výšky variabilnej sadzby.

Uvedené prosím doplniť o nasledové:

 „Úrad stanoví spôsob cenovej regulácie určením rozsahu ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktoré možno do ceny započítať, a výšky primeraného zisku za dodávku plynu 

odberateľom v domácnosti alebo zváži vyňatie určitých častí ceny z cenovej regulácie 

(fixné platby), prípadne iné flexibilnejšie nastavenie spôsobu určenia regulovanej ceny.“

Navrhujeme deregulovať fixné zložky reg. ceny s cieľom podpory 

necenových produktov premietnutých do fixnej zložky ceny (možnosť 

nekomodity zakomponovať do fixov), prípadne flexibilne nastaviť 

spôso výpočtu regulovanej ceny. Z Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške

179
Republiková únia 

zamestnávateľov
520

Maximálna cena za dodávku pre domácnosti bude dvojzložková, zložená z 

maximálnej výšky fixnej mesačnej sadzby a maximálnej výšky variabilnej sadzby.

Uvedené prosím doplniť o nasledové:

 „Úrad stanoví spôsob cenovej regulácie určením rozsahu ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktoré možno do ceny započítať, a výšky primeraného zisku za dodávku plynu 

odberateľom v domácnosti alebo zváži vyňatie určitých častí ceny z cenovej regulácie 

(fixné platby), prípadne iné flexibilnejšie nastavenie spôsobu určenia regulovanej ceny.“

Navrhujeme deregulovať fixné zložky reg. ceny s cieľom podpory 

necenových produktov premietnutých do fixnej zložky ceny (možnosť 

nekomodity zakomponovať do fixov), prípadne flexibilne nastaviť 

spôso výpočtu regulovanej ceny.

Z Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške



180

Asociácia 

priemyselných 

zväzov a dopravy

520 a 521 (v 

nadväznosti na 

riadky 333 a 334)

Maximálna cena za dodávku pre domácnosti bude dvojzložková, zložená z 

maximálnej výšky fixnej mesačnej sadzby a maximálnej výšky variabilnej sadzby

Aký bude pomer týchto dvoch zložiek v maximálnej cene za dodávku pre domácnosti? 

Bude sa v priebehu regulačného obdobia tento pomer meniť, vzhľadom k textu 

uvedenom v riadkoch 333 a 334 "k 1.1.2026 sa očakáva úplné zrušenie cenovej 

regulácie v segmente domácností"?

Práve pomer týchto dvoch zložiek určí nakoľko bude maximálna cena 

energií za dodávku pre domácnosti "stála". 
O Nezapracovaná

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

181 ZSE Energia, a.s. 521-530

521 z maximálnej výšky fixnej mesačnej sadzby a maximálnej výšky variabilnej 

sadzby.

522 • Základom pre určenie ceny komodity bude cena vybraného veľkoobchodného

523 produktu na určenej komoditnej burze. Úrad v príslušnej regulačnej vyhláške určí,

524 ktoré kalendárne produkty v akých časových úsekoch vstupujú do výpočtu

525 referenčného cenového indexu (aritmetického priemeru cien).

526 • Úrad vykoná hĺbkovú analýzu nákladov dodávateľov spojených so zabezpečením

527 činností nevyhnutných pre poskytovanie dodávky a na jej základe a s primeraným

528 prihliadnutím na faktor motivácie určí v cenovej vyhláške výšku mesačného

530 reálnych nákladov na dodávku, zistenú hĺbkovou analýzou.

529 fixného poplatku (súčasť regulovanej ceny) tak, aby reflektoval priemernú úroveň

návrhy úrad v zmysle zákona detailne neodôvodnil, prečo práve táto forma zákon 250/2021, § 8 (2) a § 4 Z Nezapracovaná
Zdôvodnenie a zhodnotenie vplyvov 

v časti 1.5 RP (riadky 290 až 344

182 ZDE 522

Základom pre určenie ceny komodity bude cena vybraného veľkoobchodného 

produktu na určenej komoditnej burze. Úrad v príslušnej regulačnej vyhláške určí, 

ktoré kalendárne produkty vakých časových úsekoch vstupujú do výpočtu 

referenčného cenového indexu (aritmetického priemeru cien).

Ako sa toto nastavenie bude aplikovať v súlade s cieľmi podporovať vytváranie nových 

obchodných produktov? 

Dodávateľ, ktorý sa správa zodpovedne pri riadení svojho portfólia, s 

najväčšou pravdepodobnosťou nebude vo veľkom ponúkať produkt, 

ktorý bude založený na iných ako referenčných cenových indexov zo 

strany úradu. Pretrváva rozpor medzi tým, keď si regulačná politika 

dáva za cieľ podporu nových produktov, zároveň chce žiadať 

zodpovednejší prístup k risk manažmentu nákupného portfólia 

dodávateľov a zároveň stanoví len jeden referenčný cenový index. 

Z Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP. 

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške

183 ZDE 523

Úrad v príslušnej regulačnej vyhláške určí,

ktoré kalendárne produkty v akých časových úsekoch vstupujú do výpočtu 

referenčného cenového indexu (aritmetického priemeru cien)

V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že referenčný cenový index musí byť 

stanovený v dostatočnom časovom predstihu v nadväznosti na stratégiu nákupu komodít 

u dodávateľov.

Z Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP. 

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške

184
Stredoslovenská 

energetika, a. s.
523

Úrad v príslušnej regulačnej vyhláške určí,

ktoré kalendárne produkty v akých časových úsekoch vstupujú do výpočtu 

referenčného cenového indexu (aritmetického priemeru cien)

Navrhujeme doplniť na konci vety nasledovné slovné spojenie: "pričom referenčný 

cenový index bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu pred obdobím, na ktoré 

sa má vzťahovať."

V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že referenčný cenový index 

musí byť stanovený v dostatočnom časovom predstihu z dôvodu 

zabezpečenia istoty a predvídateľnosti na trhu s energiami a v 

nadväznosti na stratégiu nákupu komodít u dodávateľov.

Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP. 

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške

185 ZDE 526

Úrad vykoná hĺbkovú analýzu nákladov dodávateľov spojených so zabezpečením 

činností nevyhnutných pre poskytovanie dodávky a na jej základe s prihliadnutím na 

faktor motivácie určí v cenovej vyhláške výšku mesačného fixného poplatku (súčasť 

regulovanej ceny) tak, aby reflektoval priemernú úroveň reálnych nákladov na 

dodávku, zistenú hĺbkovou analýzou.

V prípade stanovenia výšky mesačného fixného poplatku na základe určitého 

"benchmarkového" vyhodnotenia nákladov dodávateľov považujeme za potrebné 

zdôrazniť, že jeho hodnota by mala reflektovať skutočne vynaložené náklady 

dodávateľov a nemala by byť stanovená fixne na dlhšie časové obdobie, nakoľko v 

najbližších rokoch je možné predpokladať zvyšovanie oprávnených nákladov 

dodávateľov v dôsledku rastúcej inflácie, plnenia legislatívnych povinností, postupnej 

digitalizácie procesov, ktorá si bude vyžadovať významné investície a pod.  

Z Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP. 

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške

186
Stredoslovenská 

energetika, a. s.
526

Úrad vykoná hĺbkovú analýzu nákladov dodávateľov spojených so zabezpečením 

činností nevyhnutných pre poskytovanie dodávky a na jej základe s prihliadnutím na 

faktor motivácie určí v cenovej vyhláške výšku mesačného fixného poplatku (súčasť 

regulovanej ceny) tak, aby reflektoval priemernú úroveň reálnych nákladov na 

dodávku, zistenú hĺbkovou analýzou.

V prípade stanovenia výšky mesačného fixného poplatku na základe určitého 

"benchmarkového" vyhodnotenia nákladov dodávateľov považujeme za potrebné 

zdôrazniť, že jeho hodnota by mala reflektovať skutočne vynaložené náklady 

dodávateľov a nemala by byť stanovená fixne na dlhšie časové obdobie, nakoľko v 

najbližších rokoch je možné predpokladať zvyšovanie oprávnených nákladov 

dodávateľov v dôsledku rastúcej inflácie, plnenia legislatívnych povinností, postupnej 

digitalizácie procesov, ktorá si bude vyžadovať významné investície a pod.  

Nezapracovaná

Nejde o pripomienku, ktorá može 

byť zmysluplne zapracovaná do RP. 

V regulačnej politike nie je potrebné 

uvádzať podrobnosti k určeniu ceny 

za dodávku plynu, podrobnosti a 

špecifikácia jednotlivých zložiek 

ceny bude určená v príslušnej 

cenovej vyhláške

187 ZDE 534

V súlade so zákonnými definíciami práv a povinností koncových odberateľov, ktoré 

súvisia s dodávkou univerzálnej služby za regulované ceny, nastaviť regulačný rámec 

tak, aby umožňoval uzavrieť dohodu o cene, ktorá by bola efektívne fixovaná počas 

dlhšieho obdobia než jeden kalendárny rok, ak má o takýto produkt záujem koncový 

odberateľ. Dlhodobejšie zafixovaná regulovaná cena môže byť jedným z nástrojov 

stabilizácie nákladov odberateľa v domácnosti na zabezpečenie dodávok energií. V 

čase rastúcich cien komodít na veľkoobchodnom trhu je fixná cena nástrojom ochrany 

spotrebiteľa, v čase klesajúcich cien naopak akousi formou poistenia pre prípad 

náhlej zmeny vývoja na komoditných burzách.

Navrhujeme uvedené znenie vypustiť. Súbeh viacerých režimov (regulovaný, 

neregulovaný, regulovaný na dlhšie časové obdobie) spolu s fixným jednoročným 

obdobím pre indexáciu ceny komodity vytvárajú priestor pre špekulácie zo strany 

odberateľov. Zároveň uvedený nárvh vytvára riziká na strane dodávateľov vyplývajúce z 

vývoja trhovej ceny elektriny, nakoľko v prípade klesajúcich cien elektriny by mali 

odberatelia tendenciu prejsť k cenovo výhodnejšiemu produktu.  
Z Nezapracovaná

RP musí vychádzať z primárnej 

legislatívy, ktorá je momentálne v 

procese novelizácie. V regulačnej 

politike nie je potrebné uvádzať 

podrobnosti k určeniu ceny za 

dodávku elektriny alebo plynu, táto 

bude určená v príslušnej cenovej 

vyhláške. Spôsob migrácie 

odberateľa medzi regulovaným a 

nergulovaným produktom závisí od 

finálneho znenia novely zákona o 

energetike a zákona o regulácii.



188
Stredoslovenská 

energetika, a. s.
534

V súlade so zákonnými definíciami práv a povinností koncových odberateľov, ktoré 

súvisia s dodávkou univerzálnej služby za regulované ceny, nastaviť regulačný rámec 

tak, aby umožňoval uzavrieť dohodu o cene, ktorá by bola efektívne fixovaná počas 

dlhšieho obdobia než jeden kalendárny rok, ak má o takýto produkt záujem koncový 

odberateľ. Dlhodobejšie zafixovaná regulovaná cena môže byť jedným z nástrojov 

stabilizácie nákladov odberateľa v domácnosti na zabezpečenie dodávok energií. V 

čase rastúcich cien komodít na veľkoobchodnom trhu je fixná cena nástrojom ochrany 

spotrebiteľa, v čase klesajúcich cien naopak akousi formou poistenia pre prípad 

náhlej zmeny vývoja na komoditných burzách.

Navrhujeme uvedené znenie vypustiť. Súbeh viacerých režimov (regulovaný, 

neregulovaný, regulovaný na dlhšie časové obdobie) spolu s fixným jednoročným 

obdobím pre indexáciu ceny komodity vytvárajú priestor pre špekulácie zo strany 

odberateľov. Zároveň uvedený návrh vytvára riziká na strane dodávateľov vyplývajúce z 

vývoja trhovej ceny elektriny, nakoľko v prípade klesajúcich cien elektriny by mali 

odberatelia tendenciu prejsť k cenovo výhodnejšiemu produktu.  

Nezapracovaná

RP musí vychádzať z primárnej 

legislatívy, ktorá je momentálne v 

procese novelizácie. V regulačnej 

politike nie je potrebné uvádzať 

podrobnosti k určeniu ceny za 

dodávku elektriny alebo plynu, táto 

bude určená v príslušnej cenovej 

vyhláške. Spôsob migrácie 

odberateľa medzi regulovaným a 

nergulovaným produktom závisí od 

finálneho znenia novely zákona o 

energetike a zákona o regulácii.

189
Zdenko Miko - 

odborná verejnosť
544

Vytvárať regulačné prostredie, ktoré ekonomicky stimuluje využívanie nových 

technológií aj na úrovni odberateľov v domácnosti. Ide najmä o možnosť budúcich 

aktívnych odberateľov elektrinu nielen odoberať, ale ju i vyrábať, uskladňovať, 

prípadne poskytovať prevádzkovateľovi elektrizačnej sústavy službu flexibility. Tento 

koncept je vhodné rozvíjať súbežne s podporou elektromobility a inštaláciou nových 

technológií na výrobu a uskladňovanie elektriny.

v identickom režime žiadam úrad uvažovať aj o možnostiach spotrebiteľa správať sa k 

teplu a v odvetí teplárenstva

zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto 

tému za účelom dopracovania finálneho znenia
Z Čiastočne zapracovaná

Zapracované v kapitole "5. Regulácia 

v tepelnej energetike", v časti 

"Strategické ciele pre 6. regulačné 

obdobie".














