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Stav od začiatku roka 2022 do konca marca 2022 (zákon č. 250/2012 Z.z.)
Dve skupiny zraniteľných odberateľov:
a) odberateľ elektriny /plynu v domácnosti

Elektrina – cca 2,4 mil odberateľov so spotrebou cca 6,1 TWh
Zemný plyn – cca 1,5 mil odberateľov so spotrebou cca 14,8 TWh

b) odberateľ mimo domácnosti s ročnou spotrebou za predchádzajúci rok najviac 30 
MWh elektriny / 100 MWh plynu - tzv. malé podniky, avšak patria sem podnikateľské 
aj nepodnikateľské subjekty, ako napr. živnostníci, malí a strední podnikatelia, verejné 
inštitúcie, neziskové organizácie, poskytovatelia verejnej služby, ...

Elektrina – cca 88 tisíc odberateľov so spotrebou cca 0,4 TWh
Zemný plyn – cca 27 tisíc odberateľov so spotrebou cca 0,7 TWh

Kto sú zraniteľní odberatelia elektriny a plynu?

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov



Stav od 1. apríla 2022 (zákon č. 85/2022 Z.z.) 
K vyššie uvedeným domácnostiam a malým podnikom pribudli 
- zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately,
- vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome odoberajúci plyn na výrobu 

tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpení fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného 
zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Táto legislatívna zmena zároveň umožnila pre tieto nové skupiny zraniteľných 
odberateľov osloviť dodávateľov  s požiadavkou na uzavretie zmluvy o združenej 
dodávke elektriny alebo plynu za ceny regulované úradom a prihlásiť sa o regulovanú 
dodávku elektriny alebo plynu pre rok 2023 do 30.4.2022. 

Elektrina – nárast o cca 4,2 tisíc odberateľov so spotrebou 0,34 TWh
Zemný plyn – nárast o 2,7 tisíc odberateľov so spotrebou 0,67 TWh

Zmeny v definovaní zraniteľných odberateľov
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Zákon č. 393/2022 Z.z.,  ktorý nadobudol účinnosť dňa 29.11.2022   
Skupinám zraniteľných odberateľov bolo opakovane umožnené prihlásiť sa k regulovanej cene za 
dodávku elektriny a plynu na rok 2023 do 30.11.2022 (dva dni od nadobudnutia účinnosti zákona)

Zákon č. 433/2022 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 8.12.2022 
Medzi už vyššie uvedené skupiny zraniteľných odberateľov mimo domácnosti boli zaradení aj: 
- odberatelia elektriny a plynu na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce 

alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie alebo na prevádzku bytového 
domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania,

- skupiny koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, 
zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného 
tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou. 

Touto legislatívnou zmenou bolo zároveň umožnené všetkým zraniteľným odberateľom mimo 
domácnosti prihlásiť sa k dodávke elektriny a plynu za cenu regulovanú úradom na rok 2023 a to 
najneskoršie do 31.12.2022.

Zmeny v definovaní zraniteľných odberateľov
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Zraniteľní odberatelia elektriny a plynu – prehľad

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

Do 31.3.2022 Od 1.5.2022 Od 1.1.2023

ELEKTRINA

Zraniteľní - domácnosti 2,4 mil odberateľov
6,1 TWh spotreby

Bez zmeny Bez zmeny

Zraniteľní - mimo domácností 88 tisíc odebrateľov
0,4 TWh spotreby

+4,2 tisíc
+0,34 TWh

Zatiaľ neznáme

Elektrina spolu  2,5 mil odberateľov
6,5 TWh spotreby

2,5 mil odberateľov
6,8 TWh spotreby

?

ZEMNÝ PLYN

Zraniteľní - domácnosti 1,5 mil odberateľov
14,8 TWh spotreby

Bez zmeny Bez zmeny

Zraniteľní - mimo domácností 28 tisíc odberateľov
0,72 TWh spotreby

+2,7 tisíc
+0,67 TWh

Zatiaľ neznáme

Zemný plyn spolu 1,5 mil odberateľov
15,5 TWh spotreby

1,5 mil odberateľov
16,1 TWh spotreby

?

Pozn: Uvedené údaje má úrad k dispozícii z cenových návrhov dodávateľov na dodávku elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov
na rok 2023, ktoré dodávatelia boli povinní predkladať na základe príslušných ustanovení zákona č. 250/2012 Z.z. do 31.10.2022.
Údaje nezahŕňajú počet nových zraniteľných odberateľov a ich predpokladanú spotrebu elektriny a plynu, ktorí sa nahlasovali u
dodávateľov na základe legislatívnych zmien k 30.11.2022 a k 31.12.2022. Tieto údaje sa v súčasnosti zbierajú a evidujú.



Výsledkom uvedených zmien bolo značné rozšírenie zraniteľných odberateľov s nárokom na
regulovanú cenu elektriny a plynu, čo je pochopiteľné z pohľadu ochrany odberateľov pred
extrémnymi nárastmi cien energií.
Dodávatelia majú povinnosť zabezpečiť dodatočné objemy dodávok elektriny alebo plynu pre
všetkých zraniteľných odberateľov na rok 2023, včítane tých, ktorí sa prihlásili do regulovanej
dodávky elektriny a plynu do konca roka 2022.
Dodávatelia nakupujú elektrinu a plyn potrebnú pre zraniteľných ako aj zazmluvnených
neregulovaných odberateľov na voľnom trhu.
Úrad stanovuje tzv. referenčnú cenu elektriny a plynu, ktorá predstavuje maximálnu povolenú
cenu komodity elektriny a plynu pre účely cenovej regulácie dodávky pre zraniteľných
odberateľov.
Rozhodovanie o nákupe z hľadiska objemov a času však robia samotní dodávatelia. Ak
nakúpia drahšie, je to ich strata. Ak nakúpia lacnejšie, je to ich šikovnosť a môžu poskytnúť
odberateľom nižšiu cenu ako je maximálna cena stanovená úradom.

Zdroje elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov 
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Parametre výpočtu variabilnej zložky ceny
1. Cena elektriny (komodita) CEPXE,t-1 sa vypočíta ako priemer denných cien produktu F PXE SK BL Cal-t

obchodovaného na burze PXE v rozhodujúcom období ustanovenom vyhláškou úradu (8.m - 9.m/t-1 na rok
2023, na rok 2024 má úrad zámer stanoviť 4.m – 9.m/t-1)

2. Kt koeficient na rok t v percentách zohľadňujúci diagram dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v rozsahu
najviac 10 %, (potreba dokupu elektriny, koriguje rozdiel medzi Peakload a Baseload)

3. Ot náklady regulovaného subjektu na odchýlku najviac 5,21 €/MWh,

4. Primeraný zisk (domácnosti max. 3 €/MWh, ostatní zraniteľní odberatelia max. 8 €/MWh)
Fixná zložka ceny maximálne 1,5 €/OM/mesiac
Zložky ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov sú maximálne. Dodávateľ má možnosť účtovať
nižšie ceny s cieľom získať odberateľov.
Sadzby sa navrhujú jednopásmové alebo dvojpásmové (VT a NT). Platí, že vážený priemer cien elektriny navrhovaný
v jednotlivých sadzbách musí byť nižší alebo rovný súčtu maximálnej ceny za dodávku elektriny vypočítanej podľa
bodov 1 až 3 a primeraného zisku.
Dodávatelia účtujú odberateľom koncovú cenu elektriny pozostávajúcu z ceny za dodávku elektriny, ceny za
distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a distribúcii elektriny, TPS, TSS, odvod do
NJF, a DPH (platitelia DPH).

Dodávka elektriny – výpočet ceny a určenie sadzieb

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

 

𝐶𝐸𝑀𝐷𝑡 = 𝐶𝐸𝑃𝑋𝐸,𝑡−1 × -1 +
𝑘𝑡
100

1 + 𝑂𝑡  



Parametre výpočtu variabilnej zložky ceny

1. Cena plynu (komodita) CETHE,t sa vypočíta ako priemer denných cien produktu THE Cal-t obchodovaného na
burze EEX v rozhodujúcom období ustanovenom vyhláškou ( 10.m/t-2 až 9.m/t-1)

2. Kspd je koeficient korigujúci rozdiel medzi cenou CETHE,t a diagramom dodávky plynu zraniteľným odberateľom
plynu najviac v hodnote 10

3. Primeraný zisk max. 3 €/MWh

Fixná zložka ceny maximálne 1,5 €/OM/mesiac

Zložky ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov sú maximálne. Dodávateľ má možnosť účtovať nižšie
ceny s cieľom získať odberateľov.

Tarify sa navrhujú tak, že vážený priemer sadzieb za odobratý plyn navrhovaný v jednotlivých tarifách musí byť nižší
alebo rovný súčtu maximálnej ceny za dodávku plynu vypočítanej podľa bodov 1 a 2 a primeraného zisku.

Dodávatelia účtujú odberateľom koncovú cenu elektriny pozostávajúcu z ceny za dodávku plynu, ceny za prístup do
prepravnej siete a prepravu plynu, ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa príslušných taríf za
distribúciu plynu, ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, a DPH (platitelia DPH).

Dodávka plynu – výpočet ceny a určenie sadzieb

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

𝐶𝐾𝑃𝑡 = 𝐶𝐸𝑇𝐻𝐸,𝑡 × (1 +
𝑘𝑠𝑝𝑑
100

), 



Celý rok 2022 – trhové ceny elektriny a plynu boli extrémne volatilné a niekoľkokrát v roku prekonali 
historické maximá. Zmeny trhových cien v priebehu pár dní a hodín presiahli maximálne ceny z 
predchádzajúcich rokov.  Napriek tomu boli regulované ceny za dodávku elektriny a plyn stabilné 
počas celého roka 2022, čo ušetrilo zraniteľným odberateľom stovky miliónov Eur. 

Február 2022 – MHSR a MFSR uzatvorili Memorandum s SE a.s o poskytnutí zlacnenej elektriny pre 
domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov v objeme až do 6,3 TWh na roky 2023 a 2024 v cene 61,2 
Eur/MWh. Táto nákladová cena komodity je rovnaká ako referenčná cena komodity v regulovaných 
cenách dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov v roku 2022, t.j. umožňuje stabilizovať ceny 
elektriny.

Marec 2022 – Trhové ceny elektriny presiahli historické maximá (takmer 700 Eur/MWh na spote) v
dôsledku konfliktu na Ukrajine a súvisiacich rizík. Dodávatelia požadujú úpravu regulačného rámca v
kontexte avizovaných dodávok zlacnenej elektriny z SE a.s. V opačnom prípade by hrozili riziká
kompenzácií za nakúpenú energiu za trhové ceny. Odhad potenciálnych kompenzácií zo strany štátu by
bol cca 480 mil Eur. Úrad posúva začiatok referenčného obdobia na 7.m./t-1 na zabránenie
identifikovaných rizík a škôd a umožnenie implementácie opatrení na sprístupnenie zlacnenej elektriny
z Memoranda s SE a.s. pre domácnosti a ďalších odberateľov.

Osobitosti roka 2022 a stanovenia cien dodávky elektriny a plynu na 2023
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Apríl – máj 2022 – Dodávatelia upozorňujú na nedostatočnú likviditu na trhu s energiami a problémy
pri nákupoch forwardov na energetických trhoch. Požadujú mimoriadnu reguláciu ÚRSO na umožnenie
indexácie 10% zazmluvnených objemov na ceny na krátkodobých (spotových) trhoch. Úrad na základe
verejnej konzultácie odmieta jednostranné zmeny zmluvných podmienok zo strany dodávateľov ako
aj indexáciu na spotové ceny, čím ušetril odberateľom elektriny a plynu niekoľko miliárd Eur na
nákladoch na energie. Úrad upozorňuje na extrémne nárasty trhových cien energií a dopady na
regulované ceny energií a navrhuje možné riešenia.

https://www.urso.gov.sk/urso-otvara-verejnu-diskusiu-o-moznych-krizovych-opatreniach-na-
neregulovanom-trhu-s-elektrinou-a-plynom/

https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-extremne-vysoke-trhove-ceny-elektriny-a-zemneho-plynu-mozu-
zasadne-ovplyvnit-regulovane-ceny-energii-v-roku-2023/

https://www.urso.gov.sk/urso-v-tazkych-casoch-apeluje-na-ucastnikov-trhu-odmieta-jednostranne-
zmeny-zmluvnych-podmienok-zo-strany-dodavatelov-a-zaroven-odporuca-neregulovanym-
odberatelom-zvazit-moznosti-uprav-zmluvnych-podmienok-v-pripade-oslovenia-zo-strany-dodavatela/

Osobitosti roka 2022 a stanovenia cien dodávky elektriny a plynu na 2023
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https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-extremne-vysoke-trhove-ceny-elektriny-a-zemneho-plynu-mozu-zasadne-ovplyvnit-regulovane-ceny-energii-v-roku-2023/


Jún 2022 – Úrad upozorňuje príslušné rezorty na riziká súvisiace s neukončeným procesom finalizácie
zmluvy s SE a.s ohľadne zlacnenej elektriny. Dodávatelia upozorňujú na potrebu úpravy regulačného
rámca a na rizika prípadných škôd pri nákupoch elektriny pre zraniteľných odberateľov. Vzhľadom na
prevažujúce vysoké trhové ceny elektriny odhad potenciálnych kompenzácií zo strany štátu je vyše 1
miliardy Eur. Úrad posúva začiatok referenčného obdobia na 8.m./t-1 na zabránenie identifikovaných
rizík a škôd a umožnenie implementácie opatrení na sprístupnenie zlacnenej elektriny z Memoranda s
SE a.s. pre domácnosti a ďalších odberateľov.

https://www.urso.gov.sk/urso-cielom-novelizacie-vyhlasky-uradu-je-predovsetkym-vytvorit-casovy-
priestor-pre-zmluvne-strany-memoranda-so-se/

Júl – august 2022 - Úrad upozorňuje na extrémne nárasty trhových cien energií, dopady na regulované
ceny energií a navrhuje možné riešenia.

https://www.urso.gov.sk/aktualna-analyza-regulovanych-cien-energii-urso-uvadza-navrhovane-a-
pripravovane-moznosti-minimalizacie-dopadov-zdrazovania-na-odberatelov/
https://www.urso.gov.sk/urso-upozornuje-na-dramaticky-narast-regulovanych-cien-elektriny-pre-
domacnosti-ak-nebudu-implementovane-pravidla-pre-spristupnenie-zlacnenej-elektriny-z-memoranda-
so-slovenskymi-elektrarnami-pre-cielovych-odberatelov/

Osobitosti roka 2022 a stanovenia cien dodávky elektriny a plynu na 2023
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https://www.urso.gov.sk/urso-cielom-novelizacie-vyhlasky-uradu-je-predovsetkym-vytvorit-casovy-priestor-pre-zmluvne-strany-memoranda-so-se/
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https://www.urso.gov.sk/urso-upozornuje-na-dramaticky-narast-regulovanych-cien-elektriny-pre-domacnosti-ak-nebudu-implementovane-pravidla-pre-spristupnenie-zlacnenej-elektriny-z-memoranda-so-slovenskymi-elektrarnami-pre-cielovych-odberatelov/
https://www.urso.gov.sk/urso-upozornuje-na-dramaticky-narast-regulovanych-cien-elektriny-pre-domacnosti-ak-nebudu-implementovane-pravidla-pre-spristupnenie-zlacnenej-elektriny-z-memoranda-so-slovenskymi-elektrarnami-pre-cielovych-odberatelov/


Jeseň 2022 – Úrad vykonáva pravidelné odhady regulovaných cien energií, komunikuje ich na príslušné
štátne orgány a navrhuje možné riešenia na zmiernenie dopadov pre domácnosti, ostatných
zraniteľných odberateľov ako aj na neregulovaných odberateľov. Na zasadnutí hospodárskeho výboru
NRSR predseda úradu upozorňuje na vysoké nárasty regulovaných cien tepla vplyvom nárastu cien palív
a navrhuje zavedenie cenových stropov. Úrad zverejňuje analýzu vývoja trhových cien energií a
kľúčových faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. Systematicky tiež navrhuje legislatívne opatrenia na zvýšenie
ochrany spotrebiteľov energií. Do konca októbra dodávatelia elektriny a plynu podávajú cenové návrhy.

https://www.urso.gov.sk/v-nr-sr-riesenie-cien-energii-pre-obcanov-verejny-a-komercny-sektor/
https://www.urso.gov.sk/urso-vcasna-aplikacia-novely-zakona-o-energetike-umozni-statu-ucinne-
zmiernit-dopady-velkeho-ale-bohuzial-nevyhnutneho-zdrazovania-regulovanych-cien-energii/
https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-najzasadnejsie-faktory-ktore-sposobili-dramaticky-vyvoj-
velkoobchodnych-cien-elektriny-a-plynu-v-rozhodujucom-obdobi-od-01012021-do-15092022/

https://www.urso.gov.sk/rozsirene-prava-odberatelov-v-domacnosti-v-oblasti-elektriny-a-plynu-od-
01012023/

https://www.urso.gov.sk/data/files/469_infografika-urso-vo-formate-pdf-co-by-ste-mali-vediet-–-
rozsirene-prava-odberatelov-v-oblasti-elektriny-a-plynu.pdf
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https://www.urso.gov.sk/urso-vcasna-aplikacia-novely-zakona-o-energetike-umozni-statu-ucinne-zmiernit-dopady-velkeho-ale-bohuzial-nevyhnutneho-zdrazovania-regulovanych-cien-energii/
https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-najzasadnejsie-faktory-ktore-sposobili-dramaticky-vyvoj-velkoobchodnych-cien-elektriny-a-plynu-v-rozhodujucom-obdobi-od-01012021-do-15092022/
https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-najzasadnejsie-faktory-ktore-sposobili-dramaticky-vyvoj-velkoobchodnych-cien-elektriny-a-plynu-v-rozhodujucom-obdobi-od-01012021-do-15092022/
https://www.urso.gov.sk/rozsirene-prava-odberatelov-v-domacnosti-v-oblasti-elektriny-a-plynu-od-01012023/
https://www.urso.gov.sk/rozsirene-prava-odberatelov-v-domacnosti-v-oblasti-elektriny-a-plynu-od-01012023/
https://www.urso.gov.sk/data/files/469_infografika-urso-vo-formate-pdf-co-by-ste-mali-vediet-%E2%80%93-rozsirene-prava-odberatelov-v-oblasti-elektriny-a-plynu.pdf
https://www.urso.gov.sk/data/files/469_infografika-urso-vo-formate-pdf-co-by-ste-mali-vediet-%E2%80%93-rozsirene-prava-odberatelov-v-oblasti-elektriny-a-plynu.pdf


16.11.2022 – Vláda SR schvaľuje všeobecne hospodársky záujem (VHZ) o dodávkach elektriny pre
domácnosti, ktorý umožní dodávateľom nakúpiť elektrinu pre domácnosti za 61,20 Eur/MWh a stanoví
maximálne cenové parametre dodávky elektriny pre domácnosti na rok 2023. Výsledkom je cca 5%
nárast ceny za dodávku elektriny pre domácnosti oproti roku 2022. Zlacnená elektrina nie je poskytnutá
pre ďalšie skupiny zraniteľných odberateľov napriek pôvodným zámerom.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27820/1

15.12.2022 – Vláda SR schvaľuje nariadenie č. 465/2022 Z.z. stanovujúce cenové stropy na elektrinu a
plyn pre domácnosti a vybrané skupiny zraniteľných odberateľov. Ani toto opatrenie však nezahŕňa
zraniteľných odberateľov mimo domácnosti, okrem nových skupín, ktoré pribudli v roku 2022.

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27949/1
20-21.12.2022 – MHSR odosiela rozhodnutia ministra o VHZ pre jednotlivých dodávateľov elektriny,
ktoré im dávajú povinnosť predložiť na ÚRSO upravený cenový návrh zohľadňujúci náklady na komoditu
vo výške 61,20 Eur/MWh.
Do 30.12.2022 – Dodávatelia predkladajú upravené cenové návrhy. Úrad priebežne vydáva 79 cenových
rozhodnutí na dodávku elektriny pre domácnosti a ďalších zraniteľných odberateľov.

Osobitosti roka 2022 – Dodávka elektriny

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27820/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27949/1


1.12.2022 – Vláda SR schvaľuje všeobecne hospodársky záujem (VHZ) o dodávkach plynu pre
domácnosti, ktorý stanoví maximálne cenové parametre dodávky plynu pre domácnosti na rok 2023.
Výsledkom je cca 16% nárast ceny dodávky plynu pre domácnosti oproti roku 2022. VHZ nezahŕňa
ďalšie skupiny zraniteľných odberateľov.

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27875/1
15.12.2022 – Vláda SR schvaľuje nariadenie č. 465/2022 Z.z. stanovujúce cenové stropy na elektrinu a
plyn pre domácnosti a vybrané skupiny zraniteľných odberateľov. Ani toto opatrenie však nezahŕňa
zraniteľných odberateľov mimo domácnosti, okrem nových skupín, ktoré pribudli v roku 2022.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27949/1

23.12.2022 – MHSR vydáva rozhodnutia ministra o VHZ pre jednotlivých dodávateľov plynu, ktoré im
dávajú povinnosť účtovať domácnostiam maximálne ceny stanovené vo VHZ.

Do 30.12.2022 – Úrad priebežne vydáva 26 cenových rozhodnutí na dodávku plynu pre domácnosti a
ďalších zraniteľných odberateľov.

Osobitosti roka 2022 – Dodávka plynu

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27875/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27949/1


Od 1.1.2023

Cca 2,5 milióna zraniteľných odberateľov v elektrine a cca 1,5 milióna zraniteľných odberateľov v plyne
je ochránených mimoriadnymi opatreniami vlády pred dramatickým nárastom maximálnych
regulovaných cien za elektriny a plynu.

Pre cca 90 tisíc zraniteľných odberateľov v elektrine a cca 30 tisíc zraniteľných odberateľov v plyne
neboli v tom čase prijaté a účinné žiadne mimoriadne opatrenia s priamym dopadom na cenu. Niektorí
dodávatelia im vystavujú zálohové faktúry reflektujúce maximálne regulované ceny elektriny a plynu,
ktoré úrad systematicky a niekoľkokrát avizoval v priebehu roka 2022.
16.1.2023

Vláda schvaľuje nariadenie, ktoré zastropuje ceny dodávky elektriny a plynu aj pre zvyšné skupiny
zraniteľných odberateľov na rok 2023. Zástupcovia dodávateľov sľubujú stornovanie vystavených
zálohových faktúr. Výsledkom je zmiernenie nárastu cien elektriny a plynu pre všetky skupiny
zraniteľných odberateľov. Nariadenie vlády SR č. 19/2023 Z.z. nadobudlo účinnosť 18.01.2023.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28022/1

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/19/20230118

Osobitosti roka 2022 a stanovenia cien dodávky elektriny a plynu na 2023

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28022/1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/19/20230118


Odhad maximálnej koncovej ceny elektriny pre domácnosti na rok 2023 podľa cenových rozhodnutí URSO a 
podľa mimoriadnych opatrení vlády SR (rozhodnutia o VHZ, nariadenia vlády SR). Mimoriadne opatrenia 
vlády SR majú prednosť pred regulovanými cenami stanovenými URSOm.

Maximálna cena elektriny na rok 2023 – domácnosti  

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

Cenové rozhodnutia 
URSO

S mimoriadnymi 
opatreniami vlády SR

Dodávka
79,62                                83,83                                83,83                                

Distribúcia a prenos, včítane strát 
53,15                                94,85                                53,15                                

TSS
6,30                                  10,13                                6,30                                  

TPS
15,90                                25,48                                15,90                                

NJF
3,27                                  3,27                                  3,27                                  

DPH 31,65                                43,51                                32,49                                

Koncová cena elektriny 189,89                             261,08                             194,94                             

Odhad priemernej ceny elektriny pre 
domácnosti v Eur/MWh* 2022

2023

*Priemerná maximálna cena dodávky a ďalších cenových položiek. Ceny pre konkrétnych odberateľov sa môžu líšiť podľa priznanej tarify, veľkosti 
spotreby elektriny, veľkosti ističa, a pod. 



Odhad maximálnej koncovej ceny plynu pre domácnosti na rok 2023 podľa cenových rozhodnutí URSO a 
podľa mimoriadnych opatrení vlády SR (rozhodnutia o VHZ, nariadenia vlády SR). Mimoriadne opatrenia 
vlády SR majú prednosť pred regulovanými cenami stanovenými URSOm.

Maximálna cena plynu na rok 2023 – domácnosti  

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

Cenové rozhodnutia 
URSO

S mimoriadnymi 
opatreniami vlády SR

Dodávka 26,01                                107,56                              30,14                                

Preprava 2,84                                  2,84                                  2,84                                  

Distribúcia 14,01                                16,73                                16,73                                

DPH 8,57                                  25,43                                9,94                                  

Koncová cena plynu 51,43                                152,56                              59,65                                

2023
2022Priemerná cena plynu pre domácnosti v 

Eur/MWh*

*Priemerná maximálna cena dodávky a ďalších cenových položiek.Ceny pre konkrétnych odberateľov sa môžu líšiť podľa priznanej 
tarify a veľkosti spotreby plynu. 



Maximálne ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na rok 2023 v zmysle 
mimoriadnych opatrení vlády SR. Ceny sú bez DPH a sieťových poplatkov.

Maximálne ceny za dodávku plynu pre pre zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na rok 2023 v zmysle 
mimoriadnych opatrení vlády SR. Ceny sú bez DPH a sieťových poplatkov.

Maximálne ceny za dodávku elektriny a plynu na rok 2023 – ostatní zraniteľní odberatelia

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov

S nariadením vlády SR č. 
465/2022 Z.z.

S nariadením vlády SR č. 19/2023 
Z.z.

vybrané skupiny (DSS, sociálne 
byty, bytové kotolne,...)

ostatní zraniteľní (MSP, verejné a 
neverejné organizácie)

81,63                            84,90                                         199,00                                       

2022

2023

S nariadením vlády SR č. 
465/2022 Z.z.

S nariadením vlády SR č. 
19/2023 Z.z.

vybrané skupiny (DSS, sociálne 
byty, bytové kotolne,...)

ostatní zraniteľní (MSP, verejné 
a neverejné organizácie)

26,91                                      31,95                                      99,00                                      

2022

2023



• Maximálne regulované ceny za dodávku elektriny a plynu sú konzistentné s komunikovanými
odhadmi úradu z jesene 2022 a sú ovplyvnené dramatických nárastom trhových cien energií
v priebehu 2022.

• Úprava referenčného obdobia v elektrine ušetrila štátu a daňovým poplatníkom SR
takmer 2 miliardy Eur na kompenzáciach dodávateľov za prípadnú nakúpenú elektrinu v
pôvodnom referenčnom období. Na porovnanie, v dodávke plynu, kde sa referenčné
obdobie neposúvalo, štát odhaduje kompenzácie dodávateľov vo výške takmer 1,7 miliardy
Eur.

• Mimoriadne opatrenia vlády SR zásadne zmiernili nárasty cien energií pre všetky skupiny
zraniteľných odberateľov, s najväčším dôrazom na domácnosti, zariadenia pre sociálne
služby, sociálne byty, a tzv. bytové kotolne.

• Kalkulácia kompenzácií dodávateľov elektriny a plynu by mala vychádzať z ich skutočných
nákladov na nákup komodity, nie z maximálnej regulovanej ceny dodávky. Dôvodom sú
zmeny v portfoliu zraniteľných odberateľov až do konca roka 2022 a obmedzené možnosti
dodávateľov nakupovať forwardy v referenčnom období v elektrine a plyne. Bolo by tiež
vhodné stanoviť maximálnu výšku kompenzácie na jednotku elektriny a plynu.

Zhodnotenie z pohľadu úradu a ďalšie kroky

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov



• Úrad zahájil novelizáciu cenovej vyhlášky na dodávku elektriny so zámerom upraviť
referenčné obdobie na 4.m. – 9.m./t-1. Avšak v súčasnej energetickej kríze nie je
možné, tak ako nebolo možné ani v minulosti, spoľahlivo predvídať vývoj trhových
cien energií.
• Skutočný dopad na zraniteľných odberateľov však bude mať poskytnutie zlacnenej

elektriny z SE a.s. aj na rok 2024 ako bolo pôvodne avizované. Je kľúčové, aby
príslušné orgány včas rozhodli o podmienkach a objemoch takejto elektriny a
cieľových skupinách odberateľov elektriny.
• Legislatívne úpravy v priebehu 2022 de facto “zamrazili“ konkurenciu dodávateľov o

odberateľa. Bolo by vhodné umožniť, úpravou legislatívy, najmä zraniteľným
odberateľom mimo domácnosti prejsť do neregulovanej dodávky ak je to pre nich
výhodné, najmä v kontexte súčasných klesajúcich trhových cien elektriny a plynu.

Zhodnotenie z pohľadu úradu a ďalšie kroky

Základné princípy cenotvorby pri dodávke elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov


