
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

2
Ing. Milan Herceg - 

odborná verejnosť
75 Úvod - chýbajúca samostatná kapitola

V návrhu regulačnej politiky absentuje vyhodnotenie cieľov 5. regulačného obdobia a konkrétnych návrhov z 

pohľadu ich plnenia a vyhonotenia. Jedná sa o obdobie rokoiv 2017 - 2021, stav ich plnenia, resp. neplnenia

5. regulačné obdobie malo podrobne zadefinované úlohy, ktoré sa mujú zabezpečiť, resp. prehodnotiť na základe 

ich zapracovania do regulačnej politiky. Analýza vyhodnotenia a plnenia opatrení a návrhov v návrhu chýba.
Z Nezapracovaná

V zmysle paragrafu 8 ods. 5 Zákona č. 250/2012 

Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach sa 

vyhodnotenie regulačného obdobia vypracováva a 

zverejňuje do 31. marca kalendárneho roka po 

skončení regulačného obdobia. Súčasne v zmysle 

paragrafu 8 ods. 2 rovnakého zákona nie je 

vyhodnotenie predošlého regulačného obdobia (a 

plnenia podľa predošlej regulačnej politiky) 

povinnou súčasťou novej regulačnej politiky. 

3
Ing. Milan Herceg - 

odborná verejnosť
75 Úvod - chýbajúca samostatná kapitola

V návrhu regulačnej politiky absentuje vyhodnotenie uplatňenia zmien v základných princípoch metodiky pre rok 

2022 oproti rokom 2017 - 2021 z pohľadu dopadov pri uplatňovaní nových regulovaných taríf pre rok 2022 v 

oblasti prepravy plynu a zmien metodiky, regulovaných poplatkov a pod. s vyjasnením, či sú iba prechodné pre rok 

2022 aôlebo budú súčasťou regulácie aj v navrhovanom 6. regulačnom období

Významná zmena regulačných podmienok pre rok 2022 neobsahuje žiadnu zmienku pri zmene metodiky, 

regulovaných poplatkov, pri spoločnosti Eustream  :

1. enormného nárastu ceny za plyn na prevádzkové účely (GEON) - Rozhodnutie 0068/2022/P

2. Reálneho uplatňovania poplatku za bezpečnosť poplatkami (raz cez zmenu metodiky a druhý krát stanovením 

osobitnéjo poplatku).

Jedná sa o zásadné zmeny uplatňované na základe Rozhodnutia 0040/2019/P s výraznými cenovými zmenami 

osobitne pri regulovaných poplatkoch spoločnosti, ktoré mali byť zdokumentované ako zmena v 5. Eustream a 

očakávanými finančnými dopadmi, predĺženom regulačnom období s vecným odborným odôvodnením. Zmena 

princípu regulácie !!!

Z Nezapracovaná

V zmysle paragrafu 8 ods. 5 Zákona č. 250/2012 

Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach sa 

vyhodnotenie regulačného obdobia vypracováva a 

zverejňuje do 31. marca kalendárneho roka po 

skončení regulačného obdobia. Súčasne v zmysle 

paragrafu 8 ods. 2 rovnakého zákona nie je 

vyhodnotenie predošlého regulačného obdobia (a 

plnenia podľa predošlej regulačnej politiky) 

povinnou súčasťou novej regulačnej politiky. 

4
Ľuboš Samsely 

(ÚRSO)
85 Zákon o regulácii prvýkrát použiť v plnom znení a zadefinovať skratku. 

Akonáhle je pojem v texte použitáý prvýkrát, je potrebné spomenúť ho kompletný a zadefinovať skratku, ktorá 

sa následne bude používať v celom dokumente.
O Vysvetlená

Skratka je zadefinovaná všeobecne v úvodnej časti 

dokumentu v zozname skratiek.

5
Zdenko Miko - 

odborná verejnosť
95

Cieľom regulačnej politiky pre nasledujúce regulačné obdobie je vytvoriť transparentné a predvídateľné regulačné 

prostredie, ktoré je motivujúce pre investície a súčasne vytvorí podmienky pre efektívnu realizáciu politík EÚ, ktoré 

vyplývajú primárne z legislatívneho balíka Čistá energia pre všetkých Európanov (4. energetický balík), ale i z 

pripravovaných balíkov „Fit for 55“ a „Gas Package“.

Ak je záujmom regulačnej politiky vytvoriť transparentné a predvídateľné regulačné prostredie a vytvoriť 

podmienky pre ktoré je motivujúce pre investície a súčasne vytvorí podmienky pre efektívnu realizáciu politík EÚ, 

ktoré vyplývajú primárne z legislatívneho balíka Čistá energia pre všetkých Európanov (4. energetický balík), ale i z 

pripravovaných

99 balíkov „Fit for 55“ a „Gas Package“... žiadam, aby sa vrámci prijatej regulačne politiky sa jasne a zrozumiteľne 

stanovilo jednoznačné stanovisko k samospotrebe a aktívnym spotrebiteľom využívajúcim technológie aktívnej 

rekuperácie tepla z odpadovej vody a z odvetrávaného vzduchu za účelom zachytávania tepla, ktoré si spotrebitelia 

už raz zaplatili v nejakej inej podobe (chod zariadení, potraviny, a podobne) za účelom zvyšovania energetickej 

efektívnosti v záujeme zabrániť teplu uniknúť hneď po prvom využití)

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

znenia
Z Nezapracovaná

Regulačná politika je strategický dokument. 

Konkrétne formy podpory konkrétnym 

technológiám upravia vykonávacie cenové 

vyhlášky.

6
Ing. Milan Herceg - 

odborná verejnosť
95 až 99

Cieľom regulačnej politiky pre nasledujúce regulačné obdobie je vytvoriť transparentné a prevídateľné  regulačné 

prostredie, ktoré je motivujúce pre investície a súčasne vytvorí podenky pre efektívnu realizáciu  politík EÚ, ktoré 

vyplývajú primárne z legislatívneho balíka Čistá energia pre všetkých Európanov (4. energetický balík), ale i z 

pripravovanýchbalíkov „Fit for 55“ a „Gas Package“.

Navrhujem nasledovnú úpravu : Cieľom regulačnej politiky pre nasledujúce regulačné obdobie je vytvoriť 

transparentné a prevídateľné konkurenčné regulačné prostredie, ktoré je motivujúce pre investície a udržateľnosť v 

podmienkach Slovenskej republiky a súčasne vytvorí podmienky pre efektívnu realizáciu politík EÚ, ktoré 

vyplývajú primárne z legislatívneho balíka Čistá energia pre všetkých Európanov (4. energetický balík); ale i z 

pripravovaných balíkov „Fit for 55“ a „Gas Package“, pri zachovaní avtonómnych rozhodovaní a možností SR.

Uvedená formulácia musí zohľadňovať :

1. Porovnateľnosť podmienok osobitne s krajinami V4

2. Musí mať možnosti autonémneho prístupu a rozhodovania vládou SR

3. Musí byť finančne, ekonomicke, technologicky zvládnuteľná v podmienkach SR

   (Dôvodom je súčasná kríza a prípstup k jej riešeniu /   neriešeniu z pohľadu EÚ)

O Nezapracovaná

Autonómnosť rozhodovania sa riadi princípmi 

proporcionality a subsidiarity, ktoré sú jedným zo 

základných princípov, na ktorých funguje členstvo 

v EÚ.

7
Ľuboš Samsely 

(ÚRSO)
95-99

Doplniť do odseku 4: "Regulačná politika takisto reflektuje súčasné zmeny ako aj strednodobý rozvoj a potenciálne 

problémy a predpokladané výzvy v elektrizačnej sústave a plynárenských sieťach a predostiera možný rámec akým 

spôsobom by horeuvedené  mohol zo svojej pozície riešiť úrad v regulačnom rámci v spolupráci s dotknutými 

energetickými subjektami SR.

1. nárast pretokov jalového výkonu z elektrizačnej sústavy s nižšími napäťovými úrovňami do vyšších napäťových 

úrovní, čo je spôsobené hlavne zmenou charakteru odberateľov (odber na báze polovodičových prvkov, ktoré 

neodoberajú jalový výkon, ale naopak ho do sústavy dodávajú) a čiastočne aj, čo bude mať väčší efekt v budúcnosti, je 

približovanie výroby a spotreby - decentralizovaná výroba (odľahčovanie vedení na nižších napäťových úrovniach čo 

má za následok zvýšený prenos jalového výkonu).

2. odstavovanie uhoľných elektrární, v súčasnosti  poskytujúcich podstatný objem regulačnej elektrinu, čo bude mať za 

následok zníženie disponibilného výkonu podporných služieb a preto je nevyhnutné túto problematiku riešiť hlavne 

úpravou primárnej legislatívy (...) a ak to bude možné úpravou regulačného rámca. To umožní vstup na trh nových 

poskytovateľov podporných služieb ako agregátor a prosumer a nových technológií ako batériové systémy a iné formy 

uskladnenia elektriny, poskytovanie podporných služieb na strane spotreby a pod."

Tieto fakty zapracovať a podrobnejšie rozvinúť v ďalších kapitolách, hlavne v regulácii v elektroenergetike, kde by 

mohli byť spomenuté ako problémy resp. výzvy a bude vhodné uviesť aké opatrenia bude úrad prijímať z pohľadu 

cenovej a vecnej regulácie prijímať za účelom minimalizácie vplyvu či už na ceny, kvalitu a efektivitu regulácie a na 

bezpečnosť prevádzky sústav.

Je nevyhnutné v regulačnej politike prezentovať nielen ciele  implementácie EÚ legislatívy, ale takisto aj 

existujúce a predpokladané problémoch a výzvach energetických sietí, ktoré vyplývajú jednak z rozvoja a de-

facto aj z plnenia EÚ cieľov.

Z Nezapracovaná

Regulačná politika je strategický dokument. Takto 

naformulované konkrétne výzvy a problémy je 

potrebné zohľadniť pri tvorbe vykonávacích 

vyhlášok úradu. 

8
Stredoslovenská 

distribučná
101

Stabilita podnikateľského prostredia v sieťových odvetviach neznamená, že regulačný úrad nemôže podmienky 

podnikania v regulovaných odvetviach počas regulačného obdobia upravovať, ale že pri ich zmene bude regulačný úrad 

zohľadňovať existujúce práva dotknutých osôb v zmysle princípu tzv. legitímnych očakávaní.

Navrhujeme upraviť odsek v riadkoch 101 až 104 nasledovne: 

Stabilita podnikateľského prostredia v sieťových odvetviach neznamená, že regulačný úrad nemôže podmienky 

podnikania v regulovaných odvetviach počas regulačného obdobia upravovať, ale že pri ich zmene bude regulačný 

úrad zohľadňovať existujúce práva dotknutých osôb v zmysle princípu tzv. legitímnych očakávaní avšak kľúčové 

parametre budú nezmené, aby nedochádzalo k poškodzovaniu regulovaných subjektov.

Zmeny v regulačnom rámci, ktoré nastali v 5. regulačnom období spôsobili, že regulačné prostredie v SR je 

vnímané ako jedno z najnepredikovateľnejších a najviac netransparentných v rámci celej EU. Takýto pohľad 

zahraničných investorov poškodzuje meno Slovenska a v konečnom dôsledku vedie k tomu, že odrádza 

zahraničných investorov od vstupu do regulovaných odvetví v SR. Je preto legitímne očakávať, že úrad sa 

priamo v regulačnej politike zaviaže jednoznačne k tomu, že nebude dochádzať k zmenám, ktoré poškodia 

regulované subjekty. V opačnom prípade bude proces liberalizácie v energetickom sektore naďalej brzdený a 

obmedzovaný nedostatkom konkurencie.

Z Nezapracovaná

Pôvodné navrhované znenie považujeme za 

dostatočné. Naviac nie je zrejmé, ako by sa malo 

vykladať  spojenie "kľúčové parametre budú 

nezmenené", nakoľko regulačná politika sama o 

sebe konkrétne parametre nestanovuje - tieto sú 

predmetom príslušných vykonávacích vyhlášok, 

ktoré obsahujú metodiku určenia daných 

parametrov, vstupujúcich do cenovej a vecnej 

regulácie.

9
Ľuboš Samsely 

(ÚRSO)
101-104 Presunúť odsek 5 za odsek 3 Odsek 5 významovo nadväzuje na odsek 3. O Zapracovaná

10
Zdenko Miko - 

odborná verejnosť
106

Legislatívny balík prináša zásadné zmeny naprieč všetkými doterajšími tromi piliermi energetickej politiky EÚ: (1) 

podpora OZE, (2) znižovanie produkcie emisií skleníkových plynov a (3) zvyšovanie energetickej efektívnosti.

poprosím jednoznačne pomenovať, či regulačný úrad podporu spotrebiteľov v inštalácii technológií aktívnej 

rekuperácie tepla, za účelom efektívneho využívania tepla

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

znenia
Z

Nezapracovaná

Regulačná politika je strategický dokument. 

Konkrétne formy podpory konkrétnym 

technológiám upravia vykonávacie cenové 

vyhlášky.

11
Zdenko Miko - 

odborná verejnosť
113

Zámerom EÚ je posilniť pozíciu spotrebiteľa, ktorý sa má v budúcnosti stať „aktívnym spotrebiteľom“, ktorý elektrinu 

spotrebúva, vyrába, skladuje a taktiež poskytuje sústave služby akumulácie a flexibility.

poprosím zrozumiteľne pomenovať, či je zámerom podporovať EÚ posilňovať pozíciu spotrebiteľa, ktorý má 

záujem stať sa aktívnym spotrebiteľom a efektívne narábať s teplo (zachytávať ho, cyklicky ho využívať, zvyšovať 

energetickú hospodárnosť, prípadne v prípade prebytku tepla ho dodávať do systému)

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

znenia
Z Nezapracovaná

Nie je cieľom regulačnej politiky vykladať 

nariadenia a smernice EÚ.

12
Ľuboš Samsely 

(ÚRSO)
114 Namiesto "ktorý sa má v budúcnosti stať" zmeniť na "ktorý sa može v budúcnosti stať" Nie je potrebné predpovedať, že sa stane, ale dať užívateľovi možnosť stať sa "prosumerom". O Zapracovaná

13
Zdenko Miko - 

odborná verejnosť
115

Zámerom EÚ je posilniť pozíciu spotrebiteľa, ktorý sa má v budúcnosti stať „aktívnym spotrebiteľom“, ktorý elektrinu 

spotrebúva, vyrába, skladuje a taktiež poskytuje sústave služby akumulácie a flexibility.Cieľom je, aby mal každý 

koncový odberateľ v EÚ prístup k energiám, ktoré sú vyrobené environmentálne udržateľnými technológiami a sú 

dostupné za primeranú cenu.

"aktívny spotrebiteľ" - uvádza sa energia vo forme elektriny, žiadam doplniť aj energiu vo forme tepla
zdvorilo žiadam ÚRSO a regulačnú radu o spoločnú diskusiu na túto tému za účelom dopracovania finálneho 

znenia
Z Nezapracovaná

Znenie návrhu regulačnej politiky berie ohľad na 

aktuálne znenie legislatívy EÚ. "Aktívny 

spotrebiteľ" je koncept v legislatíve EÚ, ktorá sa 

vzťahu k trhu s elektrinou.

14 ZSE Energia, a.s. 126 retailového maloobchodného slovenský jazyk O Zapracovaná



15 NAFTA, a.s. 138
Úrad sa preto zvlášť zameria na hľadanie vhodných nástrojov vecnej regulácie na ochranu odberateľov, medzi nimi aj 

na úpravu kvalifikačných kritérií pre vykonávanie činnosti dodávky energií koncovým odberateľom.

Navrhujeme doplniť medzi navrhované nástroje úpravy pravidiel a podmienok podnikania v činnosti dodávky 

elektriny a plynu a pre poskytovanie služby dodávateľa poslednej inštancie (ďalej aj “DPI“), v nadväznosti na 

praktické skúsenosti s aktiváciou DPI v závere 5. regulačného obdobia, v súvislosti s ktorými bude potrebné 

iniciovať úpravu príslušných legislatívnych predpisov, nasledovné povinnosti: 1.Stanoviť povinnosť dodávateľovi 

poslednej inštancie zabezpečiť plyn a jeho uskladnenie v podzemných zásobníkoch zemného plynu, pre potreby 

krytia potrieb DPI, a 2. Stanoviť a vyžadovať plnenie „ povinnosti skladovania plynu“ pre účely krytia sezónnej 

nerovnomernosti spotreby plynu dodávateľom plynu pre koncových odberateľov, s možnosťou využitia takto 

uskladneného plynu len pre potreby krytia sezónnej nerovnomernosti spotreby. 

Príslušný návrh predkladáme aj v nadväznosti na skúsenosti z roku 2021, kedy došlo na trhu s plynom  k 

extrémnemu nárastu cenovej úrovne a volatility, čo Úrad konštatuje aj v samotnom návrhu Regulačnej politiky. 

V dôsledku toho následne došlo k odchodu významného dodávateľa plynu v segmente domácností z trhu na 

Slovensku, ale  napr. aj ku „krachu“ významných dodávateľov na trhu s plynom vo viacerých európskych 

krajinách. Súhlasíme s názorom Úradu, že v tejto oblasti je potrebné zvážiť zavedenie viacerých nástrojov, ktoré 

by pomáhali predchádzať takýmto situáciám. V prípade, ak sa  dodávatelia spoľahnú na ad hoc nákupy plynu na 

trhu alebo na virtuálne zásobníky (ako je tomu mnohokrát v posledných rokoch) namiesto využitia fyzického 

uskladnenia plynu pre potreby zabezpečenia zazmluvnených dodávok plynu koncovým odberateľom, môže to 

viesť k opakovaniu situácie z  roku 2021.  V takom prípade, sú dodávatelia nútení nakúpiť plyn za extrémne 

vysoké ceny  alebo ak na to nemajú dostatok financií, musí ich úlohu prevziať DPI, pričom oba prípady vedú k 

nadmernému zvýšeniu ceny pre konečných spotrebiteľov. V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili, že z troch 

zdrojov flexibility, ktoré je možné využiť v prípade zvýšeného dopytu po plyne (zvýšenie vlastnej ťažby, 

splyňovací terminál skvapalneného plynu a podzemné zásobníky) disponuje Slovenská republika len dostatočnou 

kapacitou zásobníkov.V nadväznosti na vyššie uvedené máme za to, že nami navrhované riešenie vytvorí 

jednotné podmienky pre dodávateľov plynu a zabezpečí istotu fyzických dodávok plynu koncovým odberateľom 

v prípade nepredvídaných výkyvov na trhoch s plynom v časoch zvýšenej spotreby ako aj v prípade 

nepredvídateľných výpadkov dodávok plynu zo zahraničia, čo bude mať pozitívny dopad na konečné ceny plynu 

pre spotrebiteľov aj v prípade extrémnych situácií.Taktiež by sme radi zdôraznili, že tento postup t.j. využívanie 

povinnosti skladovania plynu v domácich zásobníkoch  sa aplikuje aj v ďalších krajinách EU (Maďarsko, 

Taliansko, Francúzsko), ktoré sú ďaleko menej závislé na importe plynu od jedného dodávateľa, disponujú 

významnejšou vlastnou ťažbou resp. splyňovacími terminálmi ako primárnymi zdrojmi flexibility.

Z Nezapracovaná

Na základe skúseností s aktiváciou dodávky 

poslednej inštancie sa nezdá, že by 

problematickým bodom bola fyzická 

nedostupnosť alebo nedostatočná flexibilita pri 

nákupe komodity pre zdrojovanie odberateľov, 

ktorí spadli do režimu dodávky DPI.

16 ZDE 138 a nasl.
Úrad sa preto zvlášť zameria na hľadanie vhodných nástrojov vecnej regulácie na ochranu spotrebiteľov, medzi nimi aj 

na úpravu kvalifikačných kritérií pre vykonávanie činnosti dodávky energií koncovým odberateľom.

Vzhľadom k všeobecnej formulácii v súvislosti s úpravou kvalifikačných kritérií pre vykonávanie dodávky elektriny 

odporúčame opatrnosť pri ich úprave, resp. potrebu sledovať účel plánovaných kritérií, nakoľko všeobecne máme 

za to, že vecná regulácia neprispieva k rozvoju konkurencie na trhu, pričom úprava ďalších kvalifikačných kritérií 

pre dodávku energií by mohla prispieť k nevôli potenciálnych hráčov vstúpiť na trh s dodávkou energií, čo spôsobí, 

že na trhu minimum konkurencieschopných dodávateľov, medzi ktorými by si mohol spotrebiteľ vyberať. Za 

prospešnú úpravu kvalifikačných kritérií by sme však  považovali úpravu, ktorá by obmedzila opätovné podnikanie 

v oblasti dodávok energií fyzickým osobám, ktoré boli zodpovedné za riadenie tých spoločností  dodávajúcich 

energie, u ktorých došlo k platobnej neschopnosti, ukončeniu činnosti a následnému nútenému prechodu ich 

odberateľov do režimu DPI.

Z Vysvetlená

17
Stredoslovenská 

energetika, a. s.
138 a nasl.

Úrad sa preto zvlášť zameria na hľadanie vhodných nástrojov vecnej regulácie na ochranu spotrebiteľov, medzi nimi aj 

na úpravu kvalifikačných kritérií pre vykonávanie činnosti dodávky energií koncovým odberateľom.

Vzhľadom k všeobecnej formulácii v súvislosti s úpravou kvalifikačných kritérií pre vykonávanie dodávky elektriny 

odporúčame opatrnosť pri ich úprave, resp. potrebu sledovať účel plánovaných kritérií, nakoľko všeobecne máme 

za to, že vecná regulácia neprispieva k rozvoju konkurencie na trhu, pričom úprava ďalších kvalifikačných kritérií 

pre dodávku energií by mohla prispieť k nevôli potenciálnych hráčov vstúpiť na trh s dodávkou energií, čím sa len 

predĺži stav, v ktorom bude na trhu minimum konkurencieschopných dodávateľov, medzi ktorými by si mohol 

spotrebiteľ vyberať. Za prospešnú úpravu kvalifikačných kritérií by sme však  považovali úpravu, ktorá by 

obmedzila opätovné podnikanie v oblasti dodávok energií fyzickým osobám, ktoré boli zodpovedné za riadenie 

tých spoločností  dodávajúcich energie, u ktorých došlo k platobnej neschopnosti, ukončeniu činnosti a následnému 

nútenému prechodu ich odberateľov do režimu DPI.

Vysvetlená

18
Východoslovenská 

distribučná, a.s.
140

Cieľom je upraviť  pravidlá tak, aby dodávateľ, ktorý stratí spôsobilosť dodávať energiu svojim odberateľom, reálne 

znášal sekundárne vyvolané náklady systému spojené so zabezpečovaním DPI

Navrhujeme zmeniť cieľ a preformulovať. Cieľ nemá byť reaktívna penalizácia (navyše dodávateľ môže 

skrachovať). Cieľom by malo byť vytvorenie preventívneho mechanizmu (alebo trhových opatrení), ktoré budú 

zabraňovať špekulatívnemu správaniu (napr. povolená veľkosť otvorenej pozície), alebo vytvorenie mechanizmu 

na kumulovanie prostriedkov pre budúcu kompenzáciu škôd.

Zahrnuté v samotnej pripomienke. Z Nezapracovaná

19
Východoslovenská 

energetika a.s.
140

Cieľom je upraviť  pravidlá tak, aby dodávateľ, ktorý stratí spôsobilosť dodávať energiu svojim odberateľom, reálne 

znášal sekundárne vyvolané náklady systému spojené so zabezpečovaním DPI

Navrhujeme zmeniť cieľ a preformulovať. Cieľ nemá byť reaktívna penalizácia (navyše dodávateľ môže 

skrachovať). Cieľom by malo byť vytvorenie preventívneho mechanizmu (alebo trhových opatrení), ktoré budú 

zabraňovať špekulatívnemu správaniu (napr. povolená veľkosť otvorenej pozície), alebo vytvorenie mechanizmu 

na kumulovanie prostriedkov pre budúcu kompenzáciu škôd.

Zahrnuté v samotnej pripomienke. Z Nezapracovaná

20
Západoslovenská 

distribučná, a.s.
140

Cieľom je upraviť  pravidlá tak, aby dodávateľ, ktorý stratí spôsobilosť dodávať energiu svojim odberateľom, reálne 

znášal sekundárne vyvolané náklady systému spojené so zabezpečovaním DPI

Je tažké predpokladať u dodávateľa, ktorý stratí pôsobnosť dodávať elektrinu, že ešte bude možné od neho 

vymôcť sekundárne náklady na DPI. Väčšinou takýto dodávateľ ide do krachu. Odporúčame riešiť tieto náklady 

iným spôsobom.

Zbytočný návrh bez reálnej možnosti takéhoto riešenia. O Nezapracovaná

21 ZDE 140-142

 Cieľom je upraviť

141 pravidlá tak, aby dodávateľ, ktorý stratí spôsobilosť dodávať energiu svojim odberateľom,

142 reálne znášal sekundárne vyvolané náklady systému spojené so zabezpečovaním DPI.

Navrhujeme doplniť aj cieľ "zabrániť tomu, aby následky straty pôsobnosti niektorého dodávateľa ohrozili alebo 

negatívne ovplyvnili činnosť ostatných dodávateľov"

Povinnosť "postarať" sa o odberateľov po páde pod DPI by mali mať len vybraní DPI a nie všetci dodávatelia 

bez rozdielu (pokiaľ o to odberateľ požiada), ako je to uplatňované v súčasnosti, avšak za podmienky férového 

nastavenia podmienok voči DPI dodávateľom, ktoré bude zohľadňovať všetky ich náklady spojené s touto 

činnosťou.

Z Nezapracovaná

V zmysle zákonných pravidiel DPI poskytujú 

dodávku v režime DPI iba určení dodávatelia DPI. 

Po skončení poskytovania DPI uzatvárajú dotknutí 

odberatelia zmluvy o dodávke s novými 

zvolenými dodávateľmi. Tieto vzťahy však 

neurčuje regulačná politika, ale kombinácia 

primárnej legislatívy a obchodných rozhodnutí 

dodávateľov. Do procesu vstupuje úrad so svojou 

cenovou a vecnou reguláciou v obmedzenom 

rozsahu, pričom cieľom je určiť cenové stropy a 

iné necenové aspekty poskytovania dodávky 

elektriny a plynu tzv. zraniteľným odberateľom. 

Znenie návrhu regulačnej politiky predpokladá, ze 

hľadanie spomenutých kritérií bude úlohou pre 

nadchádzajúce regulačné obdobie. Do tejto 

diskusie budú pozvaní aj zástupcovia účastníkov 

trhu s elektrinou a plynom, medzi nimi v prvom 

rade dodávatelia. 

Skúsenosť s DPI, najma v druhej polovici roka 

2021 ukázala, že ukončiť podnikanie v činnosti 

dodávky koncovým odberateľom možno v 

krajnom prípade doslova zo dňa na deň, pričom 

zlyhaný dodávateľ nemusí znášať absolútne 

žiadne náklady ani sankcie z titulu svojho 

rozhodnutia, resp. z titulu svojho statusu, ku 

ktorého vzniku svojim obchodným správaním 

prispel. Je preto potrebné sa aspoň pokúsiť hľadať 

optimálnejší model. Súčasne nie je pravdivé 

tvrdenie, že ukončenie činnosti dodávky znamená 

automaticky aj "krach" právnickej osoby v 

identickom čase. 






