MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY / december 2018

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 decembri
2018.

1. ČO SA ZMENILO?
Predpis

Zmena

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

áno

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

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

nie

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

nie

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

: : Novela Zákona o podpore OZE
Dňa 22.12.2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 377 / 2018 Z. z.,
ktorým sa novelizuje zákona č. 309 / 2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konsolidované znenie
novely je dostupné TU.
Novela spresňuje definíciu biomasy pre potreby podpory obnoviteľných zdrojov energie tak, aby boli
zrušené dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach. Zachovali sa však dotácie na
výrobu energie z dreva pochádzajúceho z energetických odpadov a dotácie na výrobu energie z dreva,
ktoré je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.
Dôvodom tejto zmeny je najmä zamedzenie negatívneho vplyvu na životné prostredie v SR
v dôsledku čoraz viditeľnejšiemu odlesňovaniu zalesnených plôch, brehových porastov, alejí a
vetrolamov.
Účinnosť novely je od 1. januára 2019.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
: : Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
Dňa 12.12.2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 350/2018 Z. z. o
ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v
znení zákona č. 87/2017 Z. z. Konsolidované znenie zákona je dostupné TU.
Zákon zavádza čiastočnú exekučnú imunitu na majetok držiteľa povolenia na dodávku plynu, ktorý
je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou
účasťou štátu. Rozsah exekučnej imunity sa navrhuje z dôvodu, aby nebola ohrozená dodávka plynu
a prípadné plnenie povinností, úloh a zodpovednosti dodávateľa poslednej inštancie v plynárenstve.
Časová pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na exekučné konania začaté pred dňom účinnosti zákona.
Takéto konania súd bezodkladne zastaví.
Účinnosť zákona je od 12. decembra 2018.
: : G-komponent sa od roku 2019 zvýši
ÚRSO vydal pre všetky tri distribučné spoločnosti nové cenové rozhodnutia pre tarify za prístup do
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.
V dôsledku týchto cenových rozhodnutí došlo k zvýšeniu tarify za prístup do distribučnej sústavy na
strednom a východom Slovensku. Nižšie Vám ponúkame porovnanie taríf za roky 2018 a 2019
a výpočet platby za prístup pre 1 MW zariadenie.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Cenové rozhodnutie č. 0019/2019/E zo dňa 8. novembra 2018, dostupné TU.
Výška tarify za prístup do distribučnej sústavy zostáva nezmenená.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Cenové rozhodnutie č. 0059/2019/E zo dňa 16. novembra 2018, dostupné TU.
Cenové rozhodnutie stanovilo mesačnú tarifu za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu pre VN vo
výške 5 433,6 EUR/MW a pre VVN vo výške 3 144,4 EUR/MW.
V porovnaní s rokom 2018 došlo k zvýšeniu mesačnej platby za prístup pre VN o 532,1 EUR/MW
a pre VVN o 307,9 EUR/MW.
Výška platby za prístup tak od roka 2019 bude pre 1 MW zariadenie vo výške 1 630,08 EUR bez DPH.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Cenové rozhodnutie č. 0060/2019/E zo dňa 16. novembra 2018, dostupné TU.
Cenové rozhodnutie stanovilo mesačnú tarifu za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu pre VN vo
výške 5990,1 EUR/MW a pre VVN vo výške 2369,1 EUR/MW.
V porovnaní s rokom 2018 došlo k zvýšeniu mesačnej platby za prístup pre VN o 117,5 EUR/MW
a pre VVN o 46,5 EUR/MW.
Výška platby za prístup tak od roka 2019 bude pre 1 MW zariadenie vo výške 1 797,03 EUR bez DPH.
: : Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) informuje o možnosti zmeny
uplatňovania podpory na rok 2020
OKTE na svojom webovom sídle upozorňuje na povinnosť výrobcov elektriny oznámiť OKTE zmenu
uplatňovania podpory výrobcom elektriny na rok 2020. Oznámenie je k dispozícii TU.
Právo na zmenu uplatňovania podpory spočíva v tom, či si chce výrobca na rok 2020 uplatniť u
výkupcu podporu výkupom elektriny, alebo nie. Výrobcovia môžu túto zmenu vykonať do 31.
januára 2019. OKTE zároveň poskytuje vzor oznámenia o uplatnení, resp. neuplatnení si podpory
na nasledujúci kalendárny rok 2020.
Ak si výrobca uplatní právo na zmenu podpory s tým, že bude mať záujme o podporu výkupom
elektriny nasledujúci rok, v roku 2020 bude mať povinnosť uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe
elektriny s výkupcom elektriny, a to do 15 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o povinnom
výkupe elektriny. V prípade porušenia tejto povinnosti mu zaniká mu od 1. januára nasledujúceho
kalendárneho roka právo na podporu výkupom elektriny a zároveň právo na vykonanie zmeny
uplatňovania podpory, a to natrvalo. Zároveň v prípade vykonania zmeny spôsobom, že si
nasledujúci kalendárny rok neuplatní právo na podporu výkupom elektriny, výrobcovi zanikne právo
na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku.
Upozorňujeme, že výrobca elektriny, ktorý má pre rok 2019 uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny
na krytie strát, a v roku 2020 si chce naďalej uplatňovať podporu výkupom elektriny, toto oznámenie
vykonať nemusí.

: : Stredoslovenská distribučná, a.s. má nový prevádzkový poriadok
ÚRSO dňa 16.10.2018 schválil nový prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská distribučná,
a.s. Jeho znenie je dostupné TU.
Zmena prevádzkového poriadku nastala iba v minimálnej miere, kedy sa jeho znenie prispôsobilo
novému obchodnému menu spoločnosti a upravili sa niektoré ustanovenia o prideľovaní maximálnej
rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity užívateľovi sústavy. Zmeny nastali aj pri pripájaní
miestnej distribučnej sústavy a viacerých miestnych distribučných sústav a v platbe za pripojenie do
regionálnej distribučnej sústavy.
Zmeny nastali konkrétne v bodoch 2.3.33, 2.6.3, 2.6.8, 3.2.4, 3.2.8, 4.4.4, 4.4.9, a 2.3.35
Prevádzkového poriadku.
: : Spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.
informujú o procese pripájania nových zdrojov v roku 2019
Spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. zverejnili na
svojom webovom sídle informácie pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do ich
distribučnej sústavy od 1. januára 2019. Oznam spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. je
dostupný TU a spoločnosti Východoslovenská distribučná TU.
Spoločnosti informujú, že po tom ako Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní
na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť
do distribučnej sústavy spoločností Stredoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská
distribučná, a.s., spoločnosti začnú prijímať a vybavovať žiadosti o pripojenie takýchto zdrojov do
distribučnej sústavy, a to až do vyčerpania výšky inštalovaného výkonu uvedeného v oznámení
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle oznámenie
inštalovaného výkonu do 28. februára 2019 a následne každoročne do 30. júna.
: : Stredoslovenská distribučná, a.s. informuje o procese zmeny odberateľa v roku 2019
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. na svojom webovom sídle oznámila, že od 1. januára
2019 dochádza ku zmene procesu zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste na základe
novely Zákona o energetike. Oznámenie je dostupné TU.
Od 1. januára 2019 vzniká povinnosť pre každého účastníka trhu uzatvárať všetky zmluvné vzťahy v
písomnej forme. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. tak v snahe dodržania zákonných
povinností a súčasne v snahe o minimalizovanie dopadov vyplývajúcich z tejto povinnosti pristúpila
od 1. januára 2019 k úprave v procese zmeny odberateľa elektriny na existujúcom odbernom mieste.
Pred spustením procesu zmeny odberateľa je potrebné zaslať spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s. vypísanú, budúcim novým odberateľom podpísanú a naskenovanú zmluvu
o pripojení, ktorú spoločnosť do 5 pracovných dní jej vytlačí, potvrdení a zašle späť na adresu
trvalého bydliska budúceho nového odberateľa elektriny. Až po prijatí naskenovanej zmluvy o
pripojení, potvrdení a spätnom zaslaní podpísanej zmluvy o pripojení budúcemu novému
odberateľovi elektriny bude zo strany spoločnosti realizované odsúhlasenie procesu zmeny
odberateľa na danom odbernom mieste. V prípade porušenia tohto postupu bude zo strany
spoločnosti tento proces zamietnutý.

: : Nezabudnite na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
Podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora je oprávnená osoba povinná overiť identifikáciu
konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.
Toto overenie je potrebné vykonať do 60 dní od konca kalendárneho roka 2018.
Pamätajte na to, že nesplnenie povinnosti overenia identifikácie môže pre partnera verejného
sektora znamenať pozastavenie plnenia zo strany verejného sektora až do momentu, kým uvedená
povinnosť nie je splnená, t. j. do momentu, kedy sa dátum oznámenia o overení konečných užívateľov
výhod objaví v registri partnerov verejného sektora.
V prípade potreby pre Vás overenie konečného užívateľa výhod vie pripraviť aj naša advokátska
kancelária.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje o tejto povinnosti 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.

