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Rozhodujúca legislatíva 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2009/713/ES, 
ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2009/714/ES 
o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné 
výmeny elektriny    

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2009/715/ES 
o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný 
plyn  

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou  

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES  
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom   
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Cieľom implementácie 3. balíčka  

v podmienkach Slovenskej republiky 

bolo dosiahnuť: 

 Transparentnú reguláciu 

 Efektívnosť a stabilizáciu podnikania 
regulovaných subjektov 

 Spravodlivé ceny 

 Správne signály o cenách energií 

 Liberalizáciu obchodovania, otvorenie trhov s 
plynom a elektrinou – podporu konkurenčného 
prostredia 

 



Zvýšenie nezávislosti 

regulačného úradu 

 nový model financovania, úrad sám 
rozhoduje o použití financií  

 iný model výberu predsedu, čo výrazne 
znížilo možnosti vplyvu politických strán na 
činnosť úradu, 

 rovnocenné postavenie v systéme orgánov 
štátnej správy. 

 



Zvýšenie kompetencií úradu  

 kontrolné aktivity a zvýšenie nálezov, 

 prísnejšie vymedzenie oprávnených nákladov,  

 schvaľovanie SLA zmlúv v rámci VIP,  

 kontrola uzatvorených zmlúv s objemom nad 
300 tis. EUR (základný predpoklad pre 
optimalizáciu cien sieťových poplatkov,  

    



Situácia v elektroenergetike 

 Výhrady EÚ a priemyslu voči vysokým cenám 
energií, hlavne elektriny, na základe Eurostatu, 

 Dôvody :  

1. privatizácia sietí, historická štruktúra sietí, 

2. Nedostatočné legislatívne kompetencie úradu 

 

Zmena po prijatí nových zákonov v septembri 2012 

 



Nové kompetencie vedú k výraznému 

zníženiu sieťových poplatkov 

 razantný vstup do tvorby sieťových 
poplatkov – nové vyhlášky úradu, 

 reálne predpoklady na  zníženie sieťových 
poplatkov a ich premietnutie do koncovej 
ceny, 

 preferencia stimulačných metód, 

 odhaľovanie rezerv v hospodárení RS, 

 predpokladaný pokles sieťových poplatkov 
od 2014 

 



Rozhodnutia úradu 

  na základe požiadaviek RS úrad pristúpil na 
vydávanie rozhodnutí na celé regulačné obdobie 
do konca roka 2016, 

 

Dôvod:  

zabezpečenie stability na dlhšie obdobie, 

príspevok k predvídateľnosti cenových rozhodnutí. 

   

 



Tvorba rozhodnutí 

 Každému rozhodnutiu predchádza vlastná 
analýza dopadu rozhodnutia na trhu s energiami 
– za tým účelom bol zriadený osobitný odbor 
úradu, 

 eliminácia subjektívnosti v materiáloch externých 
dodávateľov analýz a štúdií, 

 dátové a  informačné podklady sa získajú od RS 
na základe priamej komunikácie, 

 riadne pripomienkové konanie – možnosť pre RS 
skontrolovať akceptáciu svojich pripomienok, 

 zverejnenie na webovom sídle úradu   



Nové pravidlá trhu  s energiami 

 jasné určenie kompetencií účastníkov trhu 
s elektrinou a plynom,  

 zmena systému zúčtovania odchýlok, 
zavedenie centrálneho dátového skladu a 
centrálnej fakturácie (zlepšenie 
transparentnosti a podpora rozvoja trhu), 



Nové pravidlá trhu  s energiami  

 Podrobnosti na ochranu zraniteľných 
odberateľov 

 Podrobnosti DPI, 

 Náležitosti jednotlivých zmlúv medzi 
účastníkmi trhu 

 Podrobnosti k zmene dodávateľa 

 



Dôraz na efektívnosť 

 zavedenie inštitútu využívania 
technologických zariadení na regulovanú 
činnosť (ak nie je zariadenie využívané, 
má tento fakt vplyv na zníženie nákladov 
na regulované služby) 

 Využívanie disponibilných zdrojov 



Vzorové obchodné podmienky pre 

dodávateľov, vzorový prevádzkový poriadok 

pre DSO 

 eliminácia možností zneužívania 
monopolného postavenia distribútorov, 

 eliminácia nekalých praktík dodávateľov, 

 jednotný prevádzkový poriadok pre 
prevádzkovateľov DS.   



Regulácia kvality  

 zavedenie automatických kompenzačných 
platieb (ochrana spotrebiteľa – dôkazné 
bremeno nie je na spotrebiteľovi), 

 postupný prechod ťažiska regulácie na 
túto oblasť regulácie, 

 

   



Povinnosti regulovaných subjektov 

 zavedenie povinnosti poskytovania 
akýchkoľvek údajov a povinnosti viesť 
oddelené účtovníctvo ako základ pre 
kvalitnejšie a presnejšie analýzy pri 
rozhodovacích procesoch úradu, 



 

 

Ďakujem za pozornosť. 


