
 

 

 

 

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie 

rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v októbri 

2019. 

1. ČO SA ZMENILO? 

 

Predpis Zmena 

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie 

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii áno 

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie 

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie 

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie 

Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie 

Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o podpore OZE 
nie 

Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie 

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti  

o vydanie povolenia 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike 

áno 

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE áno 

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a plynom 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu 

elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 

uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 

plynárenstve 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra 

poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich 

uchovávanie 

nie 

Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra 

poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a 

ich uchovávanie 

nie 

Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa 

uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií  nie 
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:: Novela Zákona o regulácii 

Dňa 9.10.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 297/2019 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov predpisov (ďalej len „Novela“). Konsolidované znenie Zákona o regulácii je 

dostupné TU. 

Ide o krátku technickú novelu Zákona o regulácii, ktorá pozostáva z dvoch zmien: 

▪ vo vymedzení pojmov Zákona o regulácii sa dopĺňa, že tarifa za prevádzkovanie systému sa 

uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny; a 

▪ upravuje sa cenová regulácia v prípade vykonania rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia 

na výrobu elektriny počas doby poberania doplatku. 

Novela nadobudne účinnosť 1. novembra 2019. 

:: Novela vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike 

Dňa 14.10.2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená vyhláška Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 309/2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 

podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Novela“). Konsolidované znenie vyhlášky je dostupné TU. 

Novela reaguje na zmeny Zákona o regulácii, Zákona o energetike a Zákona o podpore OZE a KVET, 

ktoré nastali prijatím a účinnosťou zákona č. 309/2018 Z. z. Novela najmä: 

▪ dopĺňa rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie o ďalšie činnosti, na ktoré sa 

vzťahuje cenová regulácia v elektroenergetike (napr. výkupca elektriny a zúčtovateľ podpory); 

▪ zapracováva zmeny súvisiace s podporou výroby elektriny z OZE a KVET (napr. podpora 

príplatkom); a 

▪ reflektuje zmeny, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. 

Novela nadobudla účinnosť 20. októbra 2019.  

:: Novela vyhlášky o podrobnostiach podpory OZE, KVET a biometánu 

Dňa 1.10.2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená vyhláška Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 291/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Novela“). Konsolidované znenie vyhlášky je dostupné TU. 

Novelou vyhlášky sa zohľadňujú zmeny v podpore výroby elektriny z OZE a KVET, ktoré nastali 

prijatím a účinnosťou zákona č. 309/2018 Z. z. 

Dopĺňa sa nová forma podpory výroby elektriny príplatkom. Novinkou je aj spôsob, akým výrobca 

elektriny preukazuje skutočnosť, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z 

drevospracujúceho priemyslu. Zároveň sa doplnila definícia drevospracujúceho priemyslu, ako aj 

nové ustanovenia spôsobu preukázania nadobudnutia biomasy. 

Vyhláška nadobudne účinnosť 1. januára 2020. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/20191101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/18/20191020.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/490/20200101.html


 

 2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ 

:: Ministerstvo hospodárstva SR zorganizovalo informačné stretnutie k aukciám na 

nové zdroje OZE 

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje aukcie na nové zdroje OZE. Za týmto účelom zorganizovalo 

pre odbornú verejnosť informačné a diskusné stretnutie. Na stretnutí konanom dňa 6.11.2019 boli 

predstavené základné princípy aukcie, najmä (i) podmienky účasti vo výberovom konaní a (ii) 

kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených do výberového konania. 

Podľa Ministerstva hospodárstva SR je pravdepodobné, že sa systém výberového konania navrhnutý 

ministerstvom bude meniť s ohľadom na pripomienky výrobcov elektriny prednesených počas 

diskusie. 

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR je dostupné TU. 

:: Ministerstvo hospodárstva SR vybralo výkupcu zelenej energie  

Dňa 21.10.2019 Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle zverejnilo informáciu, že 

od 1. januára 2020 bude vykupovať tzv. zelenú energiu spoločnosť Slovenský plynárensky priemysel 

(SPP). Spoločnosť SPP bola za výkupcu vybraná na základe úspechu vo výberovom konaní.  

Inštitút výkupcu spadá pod súčasť veľkej reformy podpory OZE na Slovensku. Spoločnosť SPP bude 

pôsobiť v pozícii výkupcu pre celé územie SR a týmto nahradí doterajšiu činnosť troch regionálnych 

distribučných spoločností. Spoločnosť SPP bude zároveň za výrobcov preberať zodpovednosť za 

odchýlku. 

V tejto súvislosti podotýkame, že všetky existujúce zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát k 1. 

januára 2020 zo zákona zaniknú. Do tohto času sú výrobcovia povinní uzatvoriť so spoločnosťou SPP 

nové zmluvy o povinnom výkupe elektriny. 

Viac sa k tejto téme môžete dočítať TU.  

:: OKTE má nový prevádzkový poriadok a spustil informačný systém pre výrobcov OZE 

s právom na  podporu doplatkom 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nový Prevádzkový poriadok OKTE, ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 1. októbra 2019. V novom prevádzkovom poriadku OKTE dochádza 

k zmenám predovšetkým v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré 

nadobudnú účinnosť od 1. januára 2020. OKTE bude okrem iného vykonávať činnosti ohľadom 

zúčtovania podpory výroby elektriny z OZE. 

Nový prevádzkový poriadok je k dispozícii TU. 

OKTE zároveň pre výrobcov s právom na podporu doplatkom sprístupnil nový modul informačného 

systému IS OZE. V tejto súvislosti OKTE pre daných výrobcov zverejnil návod na uzatváranie 

zmluvy na doplatok. Návod nájdete TU. 

::Inobat – výrobca batérií do elektromobilov je o krok bližšie k 100 mil. investícii na 

Slovensku 

Medzi ministrom hospodárstva Petrom Žigom a podpredsedom predstavenstva spoločnosti InoBat 

Jozefom Urbanom došlo k uzatvoreniu memoranda o porozumení. Memorandom má zjednodušiť 

https://www.mhsr.sk/aktuality/informacne-stretnutie-pre-odbornu-verejnost-k-aukciam-na-nove-zdroje-oze
https://www.mhsr.sk/press/zelenu-energiu-bude-historicky-prvykrat-vykupovat-statny-spp
https://www.okte.sk/media/71035/pp-okte-0012-2019-e-pp.pdf
https://www.okte.sk/sk/informacie/oznamy/2019/10/15/navod-na-vytvorenie-ziadosti-o-zmluvu-na-doplatok/


 

realizáciu plánu spoločnosti InoBat postaviť na Slovensku závod na výrobu batérií do elektromobilov 

za približne 100 miliónov eur. Poloha plánovaného závodu zatiaľ nebola oznámená. 

Viac sa k téme dozviete na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR TU.  

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa zúčastnil Európskeho plynárenského fóra 

pre regulátorov 

Na fóre došlo k vyzvaniu Komisie a Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 

energetiky (ACER), aby pokračovali v monitorovaní fungovania trhu a pokroku smerom 

k dekarbonizácii. 

Viac sa o priebehu fóra a jeho záveroch dozviete TU. 

 

  

 

 
Pavol Poláček 

advokát a partner 
POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom 

právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov  

v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej  

republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú  

právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária  

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v 

monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, 

odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej 

služby za týmto účelom.  

https://www.mhsr.sk/press/mh-sr-podpisalo-memorandum-s-vyrobcom-baterii-inobat
http://www.urso.gov.sk/?q=node/626

